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Justiça também se faz com literatura: o acesso ao 
livro – um direito cultural

Marga Inge Barth Tessler*1

Sumário: Introdução. 1 As leituras da adolescência. 1.1 A produção de 
sentidos. 2 As leituras eternas, especiais. 3 Bibliotecas ajudam a viver. 3.1 
Livros eternos – os clássicos: ler e reler. 4 O livro-papel e a “era digital”. 
5 Recomendação para iniciar com os clássicos. 6 No gênero das biogra-
fi as. 6.1 Os livros de relevância histórica. 6.2 Os poetas. 6.3 No gênero 
da fi cção científi ca. 6.4 Os “livros de cabeceira”. 6.5 O que está lendo. 
6.6 O que gostaria de reler. 7 O direito fundamental à cultura: cultura, 
um conceito abrangente. 7.1 A cultura nas Constituições. 7.2 A proteção 
e a promoção dos bens culturais. 7.3 O que é literatura. 7.4 Direito e 
literatura. 7.4.1 Julgamento jurídico e julgamento estético. Conclusão.

Introdução

Distinguida com o convite das ilustres professoras Patrícia Aurélia 
Del Nero, Paula Andrea Forgioni e Samantha Ribeiro Meyer-Pfl ug para 
colaborar em obra coletiva em homenagem ao Desembargador Newton 
De Lucca, expresso a minha satisfação e o meu encantamento, pois 
dedico grande admiração ao ilustre magistrado e professor emérito. Há 
mais de uma década assisti a uma conferência proferida pelo Desem-
bargador Newton De Lucca sobre temática consumerista. A exposição 

*1 Desembargadora Federal, Mestre em Direito pela PUC/RS.
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foi clara e elegante. Passados tantos anos, não me lembro do local do 
evento, de que entidade o teria promovido e sequer de quem teriam sido 
os demais expositores. Permanece, contudo, fi rme na minha memória a 
citação poética que serviu de fecho à preleção. Revelou-se um admira-
dor da poesia, citando, de Álvares de Azevedo:

“Descansem o meu leito solitário
Na fl oresta dos homens esquecida,
À sombra de uma cruz, e escrevam nela:
Foi poeta – sonhou – e amou na vida.”1

O verso é também o meu preferido da romântica e desesperada produ-
ção literária de Álvares de Azevedo. Tenho-o sublinhado no amarelecido 
livro de estudos do secundário, copiado e recopiado muitas vezes. Impac-
tada, identifi quei um companheiro de jornada poética e passei a acompa-
nhar as suas produções acadêmicas, a sua trajetória profi ssional, sempre 
ao longe e sem a oportunidade de um contato pessoal, o que só ocorreu 
quando exercemos cargos de direção nos tribunais federais. Confi rmei 
então aquela antiga impressão: o estimado colega tem uma refi nada ba-
gagem de leituras. Ao surgir o convite antes mencionado, pensei ser de 
grande valia para todos os alunos, amigos e admiradores do Desembarga-
dor Newton De Lucca conhecer um pouco mais sobre as suas preferên-
cias literárias, as leituras marcantes em sua trajetória de vida. Todos fi ca-
ríamos certamente enriquecidos ao compartilhar as experiências literárias 
do estimado colega. Por outro lado, o mundo jurídico e o das letras têm 
inúmeros pontos de contato, e as leituras dão sentido ao mundo vivido.

Recentemente, em novembro de 2010, no I Encontro do Fórum Na-
cional do Judiciário para resolução de demandas de assistência à saúde, 
promovido pelo Conselho Nacional de Justiça, mais uma vez, o ilustre 
homenageado colaborou de forma decisiva para a compreensão sobre 
um dos temas centrais de sua contribuição acadêmica, a Ética.2 Introdu-
ziu a sua fala desejando que a “acrasia ética reinante na sociedade brasi-
leira seja progressivamente substituída por uma inabalável profi ssão de 
fé na transcendente dignidade da pessoa humana”. Citou, jogando em 
1  AZEVEDO, Álvares de. Lira dos vinte anos. São Paulo: Martins Fontes, 1996. (Coleção Poetas do Brasil). 
Fragmento do poema “Lembrança de morrer”.
2  DE LUCCA, Newton. Ética na saúde – confl ito de interesses – dupla militância (Leis Stark). In: NOBRE, 
Milton Augusto de Brito; SILVA, Ricardo Augusto Dias da (org.). O CNJ e os desafi os da efetivação do 
direito à saúde. Belo Horizonte: Fórum, 2011. v. 1. p. 377-404.
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cena, em efeito performático, os versos de Dante,3 extraídos da Divina 
Comédia: “Considerai a vossa procedência: não fostes feitos para viver 
quais brutos, mas para buscar virtude e sapiência”. Ainda, Dalai Lama: 
“Se você quer transformar o mundo, mexa primeiro em seu interior”. E 
Mahatma Gandhi: “Nunca perca a fé na humanidade, pois ela é como 
um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não 
quer dizer que ele esteja sujo por completo”. Emprestando tom poético 
à exposição, lembrou João Cabral de Melo Neto4:

“Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
[...]
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo entre todos os galos.
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretecendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.”

Pura poesia, dinamizada pela voz, e é nessa perspectiva que se pode 
afi rmar que na leitura dos textos dos quais extraímos alegria e refl exão 
está parte da nossa alma.5 Segundo Pessoa,6 “a alma é literatura e tudo 
acaba em nada e verso”.

Conhecer os livros que moldaram essa “alma literária”, eis o primeiro 
objetivo. Decidido o que buscaria para homenagear o nosso estimado co-
lega Desembargador Newton De Lucca, enviei-lhe um pequeno questioná-
rio, que foi pacientemente respondido e é a base para a construção do texto. 

3  ALIGHIERI, Dante. A divina comédia. São Paulo: Atena, 1955. Canto XXVIII.
4  MELO NETO, João Cabral de. A educação pela pedra. Rio de Janeiro: Alfaguara, 2008. “Tecendo a 
manhã”. Nesse texto poético, o autor se aproxima da prática ancestral metafórica da leitura. A atividade 
da leitura, que era, no início, solitária, individual, hoje pode ser coletiva, mas não pode ser alienante; “di-
nâmica”, essa “teia tênue” hoje solicita cada vez mais intermediários, mediadores, para constituir a “luz 
balão” e se elevar para ser refl exiva. VIGOTSKI, Liev Semionovitch. A tragédia de Hamlet: príncipe da 
Dinamarca. São Paulo: Martins Fontes, 2009. Sobre essa misteriosa hora, pois existe uma hora em que a 
manhã já chegou, mas ainda é noite, nada mais expressivo e estranho nessa passagem da noite para o dia. 
Como pela manhã tudo está submerso na noite, é a hora mais afl itiva, é esta hora que a alma experimenta 
ao ler ou assistir a um texto poético ou dramático, segundo Vigotski.
5  ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção, leitura. 2. ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007.
6  PESSOA, Fernando. Poesias inéditas (1919-1930). Lisboa: Ática, 1956.
BRANDÃO, Junito. Mitologia grega: dicionário mítico-etimológico. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000. O galo 
ocupa lugar de destaque na mitologia grega. Como o cisne branco, é uma “ave de Apolo”, símbolo do sol, 
espanta a noite e as trevas com um canto e conduz os que vão morrer ao Hades.
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Conhecer que livros forjaram o jurista, inspiraram-no e inquietaram-no. 
Algumas das obras me eram desconhecidas – procurei lê-las e, de algumas, 
fazer breve referência, tendo como escopo também incentivar a sua leitura. 
Ao fi m, arremato este estudo com uma contribuição sobre os direitos cul-
turais e o acesso ao livro, procurando fazer o elogio da leitura e da escrita, 
destacando a utilidade da literatura para a compreensão da ciência jurídica, 
pois “todas as ciências estão presentes no monumento literário”.7 O estudo 
pretende oferecer, assim, uma contribuição à temática de Direito e Literatu-
ra, vertente que não é nova, mas ainda não desfruta do destaque merecido.

1 As leituras da adolescência
“Ler era a melhor maneira de sonhar.”

Ao responder sobre as leituras da infância e da adolescência, o Desembar-
gador Newton De Lucca refere ter sido esse o período em que pôde exercer 
o doce direito de sonhar: “Ler, para mim, era a melhor maneira de sonhar”.

Confessa a característica de um “leitor voraz”, assim se situando 
dentro do mundo e assumindo um papel diante da História. Agradece 
à generosidade dos pais, pois permitiram-lhe viver apenas como estu-
dante e só começar a trabalhar quando já estava na faculdade. Destaca 
o professor de Português e Literatura Antônio Salles, do Curso Clássico 
do Colégio Rio Branco. O mestre teve muita infl uência sobre a formação 
cultural do nosso homenageado. Leu então Dante,8 Camões,9 Fernando 
Pessoa,10 Bocage,11 Baudelaire,12 Olavo Bilac,13 Álvares de Azevedo, 
Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, João Cabral de Melo 

7  BARTHES, Roland. Aula – Aula inaugural da cadeira de Semiologia Literária do Colégio França. São 
Paulo: Cultrix, 2007.
8  ALIGHIERI, Dante (1265-1321). Escritor italiano, nascido na cidade de Florença. Obras: La divina com-
media (A divina comédia), De vulgari eloquentia (Sobre a língua vulgar), Vida nova (Vida nova), Le rime 
(As rimas), Il convívio (O convívio), Monarchia (Monarquia).
9  CAMÕES, Luiz Vaz de (1524/1525-1580). Poeta português. Obras: Os Lusíadas (poema épico), Anfi tri-
ões (teatro), Auto de Filodemo (teatro), El-Rei Seleuco (teatro), Rimas (poesias líricas).
10  PESSOA, Fernando António Nogueira (1888-1935). Poeta português. Obras publicadas em vida: 35 
Sonnets, Antinous, English Poems I, II e III, Mensagem.
11  BOCAGE, Manuel Maria Barbosa du (1765-1805). Poeta português.  Obras: Queixumes do Pastor El-
mano contra a falsidade da pastora Urselina, Rimas, Mágoas Amoras de Elmano, A Morte de D. Ignez, A 
virtude laureada (drama recitado no Theatro do Salitre), entre outras.
12  BAUDELAIRE, Charles-Pierre (1821-1867). Poeta francês. Obras: As fl ores do mal, Paraísos artifi ciais, La 
Fanfarlo, Morale du joujou, Réfl exions sur quelques-uns de mes contemporains, entre outras.
13  BILAC, Olavo Brás Martins dos Guimarães (1865-1918). Poeta e jornalista brasileiro. Obras: Via láctea, 
Sarças de fogo, O caçador de esmeraldas, Alma inquieta, As viagens, entre outras.
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Neto,14 entre os poetas; entre prosadores, José de Alencar,15 Machado de 
Assis,16 Hermann Hesse, Sartre e “tudo o que vinha às mãos”.

1.1 A produção de sentidos
Não há dúvidas sobre a importância da leitura em nossas vidas, sobre 

a necessidade de cultivar o hábito da leitura em qualquer idade. Trata-
se de uma atividade de produção de sentido, que reforça o papel do 
leitor como construtor do sentido.17 Nessa linha, com a introdução da 
leitura, da literatura infantil e juvenil, há uma construção prospectória, 
a criança e o jovem partem do mundo da leitura para a leitura do mundo 
e provavelmente seguirão com o hábito por toda a vida.18

Rubem Alves, emérito educador, refere que “o meu mundo seria 
muito pobre se em mim não estivessem os livros que li e amei”.19

Sobre esse “hábito da leitura”, que De Lucca deve aos pais, ao seu 
espírito sonhador e ao incentivo de um excelente professor de literatura, 
percebemos a importância dos incentivadores, dos professores ou me-
diadores de leitura. Há coincidência com o que nos revelou Pablo Neru-
da, na obra Confesso que vivi,20 ao registrar a sua gratidão a Gabriela 
Mistral, quando era diretora de uma escola: “Poucas vezes a via – mas 
o bastante para cada vez sair com alguns livros que me presenteava. [...] 
Gabriela me iniciou nessa séria e terrível visão dos novelistas russos 
[...]”. Já Alberto Manguel, na obra Uma história da leitura,21 refere: 
“Em todas as sociedades letradas, aprender a ler tem algo de iniciação, 
de passagem ritualizada para fora de um estado de dependência e comu-
14  MELO NETO, João Cabral de (1920-1999). Diplomata, membro da Academia Brasileira de Letras, 
tomando posse em 1969. Obras: Morte e vida Severina, Pedra do sono, Auto do frade, Educação pela pe-
dra. Infl uências da vanguarda realista, preocupação com a realidade social. “Essa cova em que estás, com 
palmos medida, é a cota menor que tiraste em vida [...]”.
15  ALENCAR, José Martiniano de (José de Alencar). Nasceu em 1829, na cidade de Messejana, Ceará, e 
faleceu em 1877 na cidade do Rio de Janeiro. Obras: O Guarani, Lucíola, Iracema, Senhora, Cinco minu-
tos, As minas de prata. No conjunto magnífi co de sua obra, traçou o perfi l do Brasil, indianista, urbano, 
regionalista e histórico.
16  MACHADO DE ASSIS, Joaquim Maria (1839-1908). Mestiço, pobre, autodidata, venceu na sociedade 
escravocrata. Memórias póstumas de Brás Cubas, revolução estética, trajetória inovadora, aprofunda a 
análise psicológica. Dom Casmurro, Memorial de Aires, Quincas Borba, Helena.
17  KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender: os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2012.
18  LAJOLO, Marisa. Do mundo da leitura para a leitura do mundo. 6. ed. São Paulo: Ática, 2010. Prêmio 
Jabuti em 1994.
19  ALVES, Rubem. Rubem Alves: sob o feitiço dos livros. Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/
folha/sinapse/ult1063u727.shtml>. Acesso em: 29 jul. 2013.
20  NERUDA, Pablo. Confesso que vivi. 23. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2004.
21  MANGUEL, Alberto. Uma história da leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
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nicação rudimentar”. A revelação feita por Moacyr Scliar, em entrevista 
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região22 – “o hábito da leitura devo 
a minha mãe”, pois, “em um cotidiano modesto de imigrantes despos-
suídos, permitia regularmente a compra de um livro” –, reforça a ideia 
da importância do incentivo de pais e mestres.

Crianças e leituras são um bom início para uma vida mais rica. Mon-
teiro Lobato23 afi rmou que “ainda acabo fazendo livros onde as nossas 
crianças possam morar”.

Edgar Morin,24 na autobiografi a Meus demônios, ao relembrar as lei-
turas da juventude, refere: “Um livro importante revela-nos uma verda-
de ignorada, escondida, profunda [...] e causa-nos um duplo encanta-
mento: o da descoberta de nossa verdade, na descoberta de uma verdade 
exterior a nós [...]”.

Hugo de São Vítor, Mestre Hugo,25 no Didascálicon: da arte de ler: 
“A leitura, portanto, é o começo do saber. O bom aluno ouve com prazer 
todos, lê tudo, não despreza escrito algum, pessoa alguma [...] nenhum 
texto há que não tenha algo a ser aproveitado, quando é lido no tempo 
e no modo apropriado”. Justamente o que se revelou na trajetória do 
nosso estimado De Lucca.

A experiência comprova que apreendemos melhor quando envolve-
mos também a emoção. Para o fi lósofo Guillermo Hoyos Vásquez,26 a 
literatura amplia os nossos horizontes, proporciona compreensão e com-
paixão. Já Jorge Volpi27 vê na leitura de fi cção uma máquina de emoções. 
Hermann Hesse,28 em troca de correspondência com Thomas Mann (A 
montanha mágica), em diversas passagens refere-se aos livros. Destaco: 
“Cada livro que lemos movimenta a nossa bússola interior”; “Quem no 
mundo imortal dos livros se sente, por assim dizer, em casa estabelece 

22  SCLIAR, Moacyr. Dialogando para promover a cultura. Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto 
Alegre/RS, 2 jun. 2004. Entrevista.
23  LOBATO, Monteiro. Carta a Godofredo Rangel, Rio de Janeiro, 7 de maio de 1926. Há, atualmente, uma 
tentativa de censurar Monteiro Lobato por pretender sua obra racista. É um rematado equívoco. A obra 
é datada e retrata o espírito da época. A personagem Tia Nastácia é uma grande contadora de histórias e 
disciplinadora dos meninos. É lógico que houve e sempre haverá resistência.
24  MORIN, Edgar. Meus demônios. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997.
25  SÃO VÍTOR, Hugo de. Didascálicon: da arte de ler. Petrópolis: Vozes, 2001. Filósofo, gramático e teó-
logo. Precursor da Universidade de Paris.
26  VÁSQUEZ, Guillermo Hoyos (1935-2013). Filósofo colombiano.
27  ESCALANTE, Jorge Luis Volpi. Escritor mexicano.
28  HESSE, Hermann. Lektüre für Minuten. Frankfurt: Suhrkamp Verlag, 1975. Tradução livre.
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uma nova relação com o conteúdo e com os livros em si mesmos”; “Por 
que não podemos conversar com nossos livros? Não raro são eles tão in-
teligentes quanto as pessoas e respeitam mais a nossa liberdade”.

2 As leituras eternas, especiais
“Já devo ter lido três ou quatro vezes e acho que o farei ainda mais algumas antes 

de morrer.”

Indagado sobre os livros que deram sentido ao seu mundo, diz que foram 
muitos: “Algumas obras tiveram um sentido especial”. Os poetas sempre o 
impressionaram. Bem por isso já se disse que “poetas são ladrões de fogo”. 
Na adolescência: Dom Casmurro e Memórias póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis; O lobo da estepe, de Hermann Hesse;29 Confi ssões, de 
Santo Agostinho;30 Crime e castigo, de Dostoiévski;31 alguns sermões do 
Padre Antônio Vieira, em especial, o Sermão da Sexagésima; Mais que um 

29  HESSE, Hermann. Nasceu em Württemberg, Alemanha, em 1887, falecendo em Montagnola, perto de 
Lugano, Suíça, em 1962. Prêmio Nobel de Literatura em 1946. Filho de missionário protestante na Índia, 
de início foi pregador protestante, mas inclinou-se pela poesia e pela literatura. Obras mais conhecidas: 
O lobo da estepe, Sidarta, Narciso e Goldmund. Foi considerado indesejável na Alemanha nazista e teve 
diversos livros proibidos e queimados em 10 de maio de 1933 na Bebelplatz. Incineraram-se 25 mil livros. 
Ver o painel translúcido no chão da praça Bebel, em frente à Universidade Humboldt, em Berlim, contra a 
censura e a queima de livros. Profecia do poeta Heine: “Onde se queimam livros, no fi nal arderão pessoas”.
30  AGOSTINHO, Aurélio (354 d.C.-430 d.C.). Santo Agostinho – Agostinho de Hipona. Santo da fé católica, 
Doutor da Igreja, nasceu em Tagaste, na Numídia, África do Norte, atualmente Argélia, e morreu em Hipona, 
aos 75 anos. Nasceu e criou-se na fé cristã graças à infl uência de sua mãe. Estudou em Cartago, adotou o ma-
niqueísmo e após retornou à fé cristã, tornando-se bispo de Hipona. Principais obras: Cidade de Deus, em que 
trata do cristianismo, e Confi ssões, que trata da cristandade. Nas Confi ssões, trata do percurso da caminhada 
para aceitar e proclamar a grandeza de Deus e libertar o homem pela verdade. Caminhada que não acontece 
apenas no plano interior do homem, mas diante dos homens. “Confessar”, então, tem o sentido de praticar a 
verdade do divino nas realizações da vida. Como pensador, Santo Agostinho sempre está conosco, pois ao 
longo da vida temos as mesmas inquietações e fazemos as mesmas indagações para conquistar a nossa própria 
humanidade. Nunca se termina de ler as Confi ssões, pois o desafi o de viver retorna sempre. Muitos trechos 
são belíssimos, e destaco de Confi ssões (Traduzido por Oliveira Santos e Ambrósio Pina. 18. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002), do Livro X, 8, p. 224, “O palácio da memória”: “Chego aos campos e vastos palácios da me-
mória, onde estão tesouros de inumeráveis imagens trazidas por percepções de toda espécie. Ali está também 
escondido tudo o que pensamos, quer aumentando, quer diminuindo ou até variando de qualquer modo os 
objetos que os sentidos atingiram [...]. Quando lá entro, mando comparecer diante de mim todas as imagens 
que quero”. Do Livro XI, 14, p. 278: “Que é, pois, o tempo? Quem poderá apreendê-lo, mesmo só como pen-
samento [...]. [...]. Quando dele falamos, compreendemos o que dizemos. Compreendemos também o que nos 
dizem quando dele nos falam. O que é, por conseguinte, o tempo? Se ninguém me perguntar, eu sei; se quiser 
explicá-lo a quem me fi zer a pergunta, já não sei. Porém, atrevo-me a declarar, sem receio de contestação, 
que, se nada sobrevivesse, não haveria tempo futuro, e se agora nada houvesse, não existia o tempo presente”.
31  DOSTOIÉVSKI, Fiódor Mikhailovich. Nasceu em Moscou, em 1821, e faleceu em São Petersburgo, em 
1881. Crime e castigo, Noites brancas, Memórias da casa dos mortos, Os irmãos Karamazov. Em Crime e 
castigo, o juiz Porfi ri, um juiz fi ccional. TOLSTOI, Liev. Guerra e paz, Os cossacos, A morte de Ivan Ilitch, 
O reino das trevas. Sobre eles, o comentário de CARPEAUX, Otto Maria. História da literatura Ocidental. 
São Paulo: Leya Brasil, 2012. 4 v.
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carpinteiro, de Josh McDowell;32 O espírito das leis, de Montesquieu; A 
ética protestante e o espírito do capitalismo, de Max Weber. Discursos de 
Ruy Barbosa, em especial a Oração aos moços, tendo-o destacado como 
“o mais primoroso que li em minha vida”; Refl exões sobre a vaidade dos 
homens, de Matias Ayres;33 e A República, de Platão.34

32  MCDOWELL, Josh. Mestre em Teologia, Seminário Teológico Talbot, na Califórnia, Campus Crusade 
for Christ.
MCDOWELL, Josh; MACDOWLL, Sean. Mais que um carpinteiro. São Paulo: Hagnes, 2012. Título 
original: More than a carpenter. Os autores descrevem a identidade de Jesus Cristo, trazendo argumentos 
bíblicos. Pesquisaram as referências bíblicas para fi rmar convencimento sobre a divindade de Jesus. Entre 
os aspectos abordados, destaco o capítulo “O que torna Jesus uma pessoa tão diferente”, em que é feita uma 
análise do depoimento de Jesus perante o Sinédrio, a suprema corte israelita, e a explicação para o contido 
no Levítico 10.6, 21.10, pois a Lei proibia ao sumo sacerdote rasgar as vestes quando enfrentava problemas 
particulares, mas, quando essa autoridade fazia o papel de juiz, era-lhe permitido expressar assim a indig-
nação diante de blasfêmia dita em sua presença. O autor evidencia que Jesus Cristo não foi julgado por ter 
feito ou praticado algum ato, mas foi julgado por quem alegava ser.
33  AIRES, Matias (1705-1763). Refl exões sobre a vaidade dos homens. São Paulo: Edipro, 2011. Matias Aires, 
caráter misantropo e rebelde. Viveu em oposição ao seu século. Nasceu em São Paulo e passou os onze primeiros 
anos no Brasil. Filho de José Ramos da Silva, tipo representativo do Brasil Colonial. Amealhou fortuna com o 
fornecimento de gêneros aos bandeirantes. O fi lho Matias Aires foi o primeiro fi lósofo e romancista brasileiro. 
A família retornou a Lisboa em 1716. Estudou em Coimbra e, após, em Paris. Levou uma vida solitária e triste, 
embora desfrutasse da colossal herança paterna. Transcrevo trechos do capítulo 136, sobre a ciência de julgar: 
“Na ciência de julgar, alguma vez é desculpável o erro do entendimento, o da vontade nunca; como se o entender 
mal não fosse crime, erro sim [...] o entendimento pode errar, porém só a vontade pode delinquir. [...] Querem os 
sábios enobrecer o erro, com o fazer vir do entendimento, e com ele encobrir o vício que trouxe da vontade; mas 
quem é que deixa de não ver que o nosso entendimento quase sempre se sujeita ao que nós queremos e que o 
seu maior empenho é servir a nossa inclinação; [...]. O entendimento é a parte que temos em nós mais lisonjeira; 
daqui vem que nem sempre segue a razão e a justiça, a inclinação sim; inclinamo-nos por vontade, e não por 
conselho; por amor, e não por inteligência; por eleição do gosto, e não por arbítrio do juízo: as paixões que nos 
movem, nos inclinam; a todas conhecemos, isto é, sabemos que amamos por amor, que aborrecemos por ódio, 
que buscamos por interesse e que desejamos por ambição: mas não sabemos sempre que também a vaidade nos 
faz amar, aborrecer, desejar, buscar; daqui vem que o julgador se engana quando se presume justo só porque não 
acha em si nem amor, nem ódio, nem ambição, nem interesse; mas vê que é vaidoso e que a vaidade basta para 
fazer o injusto, cruel, tirano. [...] Que importa que o julgador se faça injusto, só por passar por justiceiro? A con-
sequência da injustiça também vem a ser a mesma; o mal que se faz por vaidade não é menor que aquele que se 
faz por interesse; o dano que resulta da injustiça é igual; o juiz amante, ou vaidoso, sempre é em juiz injusto [...]. 
O caminho da justiça (para quem tem vontade de andar por ele) é um caminho direito, espaçoso, claro, fácil, e 
aprazível; as fl ores, que o bordam de uma, e outra parte, todas são perpétuas, [...] o caminho porém das injustiças 
é um caminho difícil, espantoso, e escuro; umas vezes é por cima de rochedos escarpados [...] outras vezes é por 
vales estreitos, sinuosos e profundos, e donde as árvores são todas infecundas, têm pálidas as folhas, e nascendo 
desordenadas, e confusas, fazem o lugar inseguro, e próprio para traições, aleivosias, furtos, assassínios [...] um 
ar caliginoso, e denso, apenas pode albergar aves nocturnas de presságio infausto [...]”. No Capítulo 138, a vai-
dade do sangue; no 140, as muitas vaidades que formam a vaidade da nobreza. “De todas as paixões, quem mais 
se esconde é a vaidade [...] conhecendo todos a vaidade alheia, nenhum conhece a sua [...]”. “Fogueira das vaida-
des”, em 1947, em Florença. Pregação de Savonarola, na Catedral del Fiore, para que a população abandonasse 
as vaidades, joias, obras de arte, sendo recolhidas e queimadas. Foi a “fogueira das vaidades”.
34  PLATÃO. A República. Escrita por volta de 375 a.C., quando Platão estava com pouco mais de 50 anos. 
Aristocrata ateniense, nascido em torno de 428 a.C. e falecido em 347 a.C.
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3 Bibliotecas ajudam a viver35

“Sim, sempre tive um grande amor por eles, pois me ajudaram positivamente a 
viver...”

Perguntado se coleciona livros, diz de seu grande amor por eles. 
“Não posso dizer que tenho uma grande biblioteca, mas, mesmo mo-
desta, acha-se no momento tripartida” – na casa de Campos do Jordão, 
os livros de fi losofi a e literatura, e os de Direito, uma parte em sua resi-
dência e outra no Tribunal Regional Federal da 3ª Região – “foi o jeito 
que encontrei de acomodá-los razoavelmente”.

A ideia de que o livro e a biblioteca ajudam a viver foi expressa-
da por diversos bibliófi los. Óssip Mandelstam,36 no Rumor do tempo e 
Viagem à Armênia, no capítulo “O armário de livros”, descreve assim 
a biblioteca do pai na casa de madeira na cidade de Riga: “[...] um en-
vidraçado armário de livros fechado por uma cortina de tafetá verde. 
É desse depósito de livros que quero falar. Um armário de livros em 
tenra infância é companheiro do homem para toda a vida”. Jorge Luis 
Borges,37 na autobiografi a Família, relata os acontecimentos mais im-
portantes de sua infância e refere:

“Se me pedissem para nomear o acontecimento mais importante de minha vida, eu diria 
a biblioteca de minha vida, eu diria a biblioteca do meu pai. Na realidade, às vezes penso 
que nunca me perdi daquela biblioteca. Ainda posso descrevê-la. Ficava em uma sala só 
para ela, com prateleiras envidraçadas, e devia conter vários milhares de volumes.”

35  PESSOA, Fernando. Poema “Liberdade”. Sobre não ter biblioteca.
GONZATTO, Marcelo. Biblioteca do comunicador Tatata Pimentel está à venda em sebo da Capital. Zero 
Hora, Porto Alegre, 14 ago. 2013. Segundo Caderno. Refere-se ao acervo do falecido Professor Roberto 
Valfredo Bicca Pimentel (Tatata Pimentel), que teria declarado: “a minha preocupação não é a morte, é 
quem vai herdar a minha biblioteca”. Os destaques do acervo: imensa coleção de autores franceses: Proust, 
Flaubert, Racine e Balzac. Primeira edição de Formação da Literatura Brasileira, de Antonio Candido. 
Livro raro: Estética, de György Lukács. Curiosidades escondidas nos livros: fotos com autores dos livros, 
v.g., uma com Roland Barthes; dedicatórias, mensagens dos autores ao professor, trechos sublinhados e 
com anotações de punho do jornalista, carimbo com o nome completo do jornalista, matérias jornalísticas 
sobre a obra. A parte mais valiosa do acervo foi dada pelos familiares à Pontifícia Universidade Católica 
do Rio Grande do Sul.
36  MANDELSTAM. O rumor do tempo e Viagem à Armênia. São Paulo: Trinta e Quatro, 2000.
37  BORGES, Jorge Luis. Elogio da sombra. Porto Alegre: Globo, 2001. “O guardião dos livros”. Nesse 
poema, metáforas estéticas contra o poder destruidor das guerras: “Na aurora dúbia, o pai de meu pai salvou 
livros. Aqui estão na torre onde jazo, recordando os dias que foram de outros [...]. Em meus olhos não há 
dias. As prateleiras estão muito altas e não as alcançam meus anos. Léguas de pó e sonhos cercam a torre. 
Por que me enganar? A verdade é que nunca soube ler [...]. Meu nome é Hsiang. Sou o que custodia os 
livros, que talvez sejam os últimos [...]”.
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Moacyr Scliar, o imortal gaúcho, na crônica Ler faz bem à saúde, 
responde38: “Em uma entrevista recente, a jornalista perguntou a este 
notável neurocientista [...] Ivan Izquierdo qual a melhor forma de man-
ter o cérebro ativo. Ivan Izquierdo foi taxativo: a leitura. [...] Em pri-
meiro lugar, que a gente leia coisa interessante [...]”. Na crônica Litera-
tura como tratamento, Scliar diz: “Toda pessoa se benefi ciará do ato de 
ler e de escrever. É terapia, sim, e é terapia prazerosa, acessível a todos. 
O que, em nosso tempo, não é pouca coisa”.

Ray Bradbury,39 autor de Fahrenheit 451,40 no posfácio, conta que 
escreveu o romance na Biblioteca da Universidade da Califórnia: “eu 
fi cava zanzando pela biblioteca. Ali eu vadiava perdido de amor, andan-
do pelos corredores e percorrendo as estantes, tocando os livros, tiran-
do-os das prateleiras, virando as páginas [...] afogando-me em todas as 
coisas boas que constituem a essência das bibliotecas”.

A propósito, o romance é uma grande homenagem ao livro e ao leitor 
e oferece um exemplo de uma política pública em um estado totalitário 
que proíbe a leitura de livros. É criada uma sociedade secreta chamada de 
“pessoas-livro”, em que as pessoas decoram os clássicos que seriam quei-
mados para guardar o conhecimento. O fi m dos livros, na referida obra 
fi ccional, resulta na perda das emoções. As pessoas tomam comprimidos 
e assistem à televisão. Os leitores são delatados por parentes e vizinhos.

3.1 Livros eternos – os clássicos: ler e reler
A volta ao texto, a releitura dos “livros eternos”, confi gura a presença 

de um clássico. Italo Calvino41 os defi ne como aqueles livros dos quais 

38  SCLIAR, Moacyr. Ler faz bem à saúde. Zero Hora, 31 maio 2003. In: ______. Território da emoção: 
crônicas de medicina e saúde. São Paulo: Cia. das Letras, 2013.
39  BRADBURY, Ray Douglas. Nasceu em Illinois, Estados Unidos, em 1920, falecendo em Los Angeles, 
Estados Unidos, em 2012, aos 91 anos de idade.
40  O fi lme Farenheit 451 é um clássico.  FARENHEIT 451 (fi lme). Direção: François Truffaut. Produção: 
Lewis M. Allen. Roteiro: Jean-Louis Richar e François Truffaut. Intérpretes: Oskar Werner (Guy Montag), 
Julie Christie (Linda/Clarisse), Cyril Cusack (Capitão) e outros. Inglaterra: Universal Pictures, 1966. (112 
min).
1984 (fi lme). Direção: Michael Radford. Intérpretes: John Hurt (Winston Smith), Richard Burton (O’Brien), 
Cyrril Cusak (Charrington). Inglaterra: 1984. (113 min).  ORWELL, George (Eric Arthur Blair) (1903-
1950). Escritor inglês. No livro e também no fi lme 1984, há uma política pública que é desenvolvida pelo 
“Ministério da Verdade”. Há a política de “purifi cação da língua”, isto é, a redução do idioma a poucas 
palavras. A palavra, a letra, como o pensamento, tornou-se obsoleta. O cidadão é bombardeado com propa-
ganda do governo o tempo todo.
41  CALVINO, Italo. Por que ler os clássicos. São Paulo: Cia. das Letras, 1993. Nascido em 1923, em Cuba, 
foi para a Itália, resistiu ao fascismo, faleceu em 1985.
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se ouve dizer “estou relendo”, e nunca “estou lendo”. Seriam aqueles 
livros que nunca terminaram de dizer aquilo que tinham para dizer. São 
livros que constituem uma riqueza para quem os tenha lido e amado.

O encontro com bibliotecas, verdadeiros templos, é refúgio durante 
a jornada. Para Jorge Luis Borges, a biblioteca era uma espécie de para-
íso, que recebeu quando já estava cego. Compôs então o lindo “poema 
dos dons”,42 dizendo que, por ironia de Deus, recebeu a cidade de livros 
quando seus olhos não tinham a luz e só podiam ler nas bibliotecas 
dos sonhos. William Joyce, nos Fantásticos livros voadores de Modesto 
Máximo,43 concretiza a ideia de Lobato, de fazer livros onde as crianças 
possam morar, construindo a fábula em que o menino é levado por um 
furacão a uma imensa biblioteca onde passa a morar. Temos A menina 
que roubava livros, de Markus Zusak;44 e O mundo de Sofi a, de Jostein 
Gaarder.45 A fantástica biblioteca imaginada por Umberto Eco46 em O 
nome da rosa. Bibliotecas reais, imaginárias ou históricas perpassam o 
tempo. Consta ser a mais antiga a de Alexandria, que teria entre 400.000 
e 700.000 rolos de papiro.

Aristóteles teria tido uma biblioteca, também Polícrates de Sámos. 
Os reis de Pergamon também formaram uma grande biblioteca, com 
acervo de 200.000 volumes, que teriam sido presenteados a Cleópatra 
por Marco Antônio. Em Roma, havia bibliotecas particulares, e Júlio 
César pretendia instituir uma biblioteca pública.

Voltando a Italo Calvino, recomenda que – para ler os clássicos – de-
vemos defi nir “de onde” eles estão sendo lidos, caso contrário, tanto o 
livro quanto o leitor se perderiam no atemporal. O rendimento máximo 
da leitura deles advém para aquele que sabe alterná-lo com a leitura de 

42  BORGES, Jorge Luis. Poema dos dons (Poema de los dones), 1960.
43  JOYCE, William. Os fantásticos livros voadores de Modesto Máximo. Rio de Janeiro: Rocco, 2012.
44  ZUSAK, Markus. A menina que roubava livros. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2007.
45  GAARDER, Jostein. O mundo de Sofi a. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
46  ECO, Umberto. O nome da rosa. Traduzido por Aurora Fornoni e Homero Freitas. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2000. O romance é de 1980, e o autor é Professor de Semiótica na Universidade de Bolonha. De-
dica-se a temas como linguagem, teoria da literatura e da arte, sociologia da cultura. A trama se desenvolve 
em um mosteiro italiano em 1327. Sete crimes, em sete noites, vitimam sete monges, e os assassinatos se 
irradiam a partir da fantástica Biblioteca, a maior da cristandade. O nome da rosa era a expressão usada na 
Idade Média para designar o infi nito poder das palavras: “Não me surpreendia que o mistério dos crimes 
rodasse em torno da biblioteca. Para esses homens devotados à escritura, a biblioteca era ao mesmo tempo 
a Jerusalém celeste e um mundo subterrâneo no limite entre a terra desconhecida e os infernos. Eles eram 
dominados pela biblioteca, por suas promessas e por suas proibições. Viviam com ela, por ela e talvez 
contra ela, aguardando culposamente o dia de violar todos os seus segredos”.
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atualidades em uma “sábia dosagem”. E não se pense que os clássicos 
devem ser lidos porque “servem” para alguma coisa. A única razão é 
que é melhor ter lido os clássicos do que não o ter feito. Termina por 
contar sobre o julgamento de Sócrates: enquanto era preparada a cicuta, 
Sócrates aprendia uma ária com a fl auta. “Para que lhe servirá?” Teria 
respondido: “Para aprender esta ária antes de morrer”.

4 O livro-papel e a “era digital”
“Adoro aquele cheirinho de livro novo.”

“Adquiri a mania de grifar os trechos que mais me impressionam.”

Indagado se dispensaria o livro-papel para ingressar na “era digital”, 
afi rma que não dispensaria o livro de papel, pois adora o cheiro do livro 
novo. Em viagens, os tablets permitem portar uma biblioteca, o que 
seria maravilhoso.

Não tinha coragem de marcar ou destacar trechos no corpo do livro, 
pois “julgava ser uma espécie de agressão à brancura e à leveza do papel”. 
Após, adquiriu o hábito de grifar os trechos que mais o impressionavam.

5 Recomendação para iniciar com os clássicos
“Acho que sempre é bom começar pelos gregos.”

Sobre os clássicos e uma recomendação para iniciar leituras, mani-
festa, inicialmente, prudência, mas pensa que seria adequado começar 
pelos gregos.

Sobre o aprender a fazer escolhas, Harold Bloom47 refere que quem 
lê tem de escolher, pois não há, literalmente, tempo sufi ciente para ler 
tudo.

Entre os gregos, o Professor De Lucca sugere a vida de Sócrates,48 
que seria um paradigma, seja pelos Diálogos de Platão,49 seja por Xe-

47  BLOOM, Harold. O cânone ocidental. Rio de Janeiro: 2010.
48  Sócrates (469 a.C.-399 a.C.) Não escreveu, seus pensamentos foram escritos pelo discípulo Platão. Foi 
julgado e condenado à morte por desrespeito aos deuses e por corromper jovens. Aceitou a sentença e to-
mou o veneno que o matou. Platão assistiu ao julgamento e conservou as ideias do mestre. Ver: ROCHA, 
Zeferino. A morte de Sócrates. São Paulo: Escrita, 2001. SÓCRATES. (fi lme) Direção: Roberto Rossellini. 
Intérpretes: Jean Sylvère (Socrate), Anne Caprile (Santippe). Espanha/Itália/França, 1971. (120 min).
A lenda da invenção da escrita está no Fédon, diálogo de Platão. Thoth, o deus inventor da escrita, encon-
tra-se com o faraó egípcio Tamus e oferece uma maravilhosa invenção ao monarca: “eis um ramo do saber 
que irá aprimorar as memórias”. A invenção oferecia um remédio para aprimorar a sabedoria e a memória.
49  Platão (427 a.C.-347 a.C.). Aluno de Sócrates. Suas obras têm a forma de Diálogos, e as iniciais têm 
Sócrates como protagonista falante: A República e Das leis.
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nofonte,50 e, para um primeiro contato com a fi losofi a, Aristóteles, na 
Ética a Nicômaco51 e na Política, que seriam imperdíveis. O Diálogo 
sobre a amizade, de Cícero, seria indispensável. De Descartes, o Dis-
curso sobre o método; Cervantes, com Dom Quixote de la Mancha. O 
sistema da vida ética, de Hegel. De Kant, a Fundamentação da metafí-
sica dos costumes, a Paz perpétua e outros opúsculos.

O Professor De Lucca aconselha que, caso haja o propósito de um 
aprofundamento em alguma temática, as leituras devem ser em maior 
número. Exemplifi ca que, para elaborar o seu último livro, Da ética 
geral à ética empresarial,52 com o qual conquistou a condição de Pro-
fessor Titular da Faculdade de Direto da Universidade de São Paulo, 
na vaga deixada pelo Professor Fábio Konder Comparato, percorreu as 
obras de mais de vinte autores que trouxeram as maiores contribuições 
na matéria.

6 No gênero das biografi as
“De senectute, de Norberto Bobbio, é um desses livros que fazem a gente chorar.”

No gênero das biografi as, o Desembargador Newton De Lucca des-
taca a de Bertrand Russel, autobiografi a escrita com mais de noventa 
anos de idade, em que o autor propõe um código de conduta baseado 
em dez princípios, o primeiro dos quais é não termos a certeza de ab-
solutamente nada. Destaca, também, o conjunto da obra de Bobbio,53 
em especial De senectute,54 que seria um dos livros “que fazem a gente 
chorar”. Já outros esclarecem sobre muita bobagem que se ouve. Cita o 

50  Xenofonte.
51  ALEXANDRE, o grande (fi lme). Direção: Robert Rossen. Intérpretes: Richard Burton (Alexander), Fre-
dric March (Philip of Macedonia) e outros. EUA/Espanha, 1956. (135 min). Aristóteles pode ser visto como 
professor de Alexandre nesse clássico. Há a versão de 2004, Alexandre, de Oliver Stone, com mais ênfase 
nas conquistas militares, com Anthony Hopkins.
52  DE LUCCA, Newton. Da ética geral à ética empresarial. São Paulo: Quartier Latin, 2009.
53  BOBBIO, Norberto. De senectute. Madrid: Taurus, 1997.
Idem. Diário de um século: autobiografi a. Rio de Janeiro: Campus, 1998.
54  Idem. O tempo da memória: De senectute e outros escritos autobiográfi cos. Rio de Janeiro: Campus, 
1997. Foi escrito por ocasião do recebimento do diploma honoris causa, é uma lectio magistralis sobre um 
tema não acadêmico. Refl ete sobre uma fase da vida a que jamais imaginava chegar. De fato, é emocionante 
e tocante a aula magna. O homem é o que lê e o que lembra: “É o passado revive na memória. O grande 
patrimônio do velho está no mundo maravilhoso da memória, fonte inesgotável de refl exões sobre nós 
mesmos, sobre o universo em que vivemos [...] e quando os revemos experimentamos a mesma emoção da 
primeira vez; e quantas melodias e canções, árias de óperas, trechos de sonatas e de concertos voltamos a 
cantarolar sozinhos [...]”.
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livro de memórias de Carlos Alves de Souza,55 antigo ofi cial da Mari-
nha brasileira, intitulado Um embaixador em tempos de crise.

Na sua autobiografi a, Diário de um século, Bobbio, no capítulo que 
denominou “Pré-história”, lembra que
“a paixão pela leitura começou tarde, mas logo se tornou intensa e onívora. Dela fi caram 
os traços nos elencos dos livros que eu lia a cada mês, anotados nas páginas do receituário 
do meu pai [...]. Dezoito livros em trinta dias [...] entre os quais também as poesias de Ge-
raldy, um autor francês que agradava aos apaixonados [...] como testemunha da dispersiva 
variedade de interesses, típica do leitor voraz. [...] Nunca fui grande leitor de romances. Li 
muito Balzac porque em nossa casa de campo tínhamos a edição da ‘Pleiade’ [...] que eram 
leituras obrigatórias, li de Stendhal a Flaubert, de Dostoiévski a Tolstoi. O autor de quem li 
quase a obra completa em diferentes períodos de minha vida [...] foi Thomas Mann56 [...]. 
Como esquecer A montanha mágica [...].”

6.1 Os livros de relevância histórica
Entre livros com relevância histórica, o Professor De Lucca reco-

menda, dos muitos que julga importantes para o conhecimento do Bra-

55  SOUZA, Carlos Alves de. Um embaixador em tempos de crise. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1979. O 
autor, nascido em 19 de maio de 1901, no Rio de Janeiro, foi Engenheiro Geógrafo Aspirante da Marinha 
em 1915. Ingressou no Ministério das Relações Exteriores em 1924, ascendendo à condição de Ministro de 
1ª Classe em 1944. Prestou serviços em Paris, Viena, México, Belgrado, Havana, Roma e Londres, entre 
outras capitais. Apresentou-se em 1966 e, nos mais de 42 anos de serviços diplomáticos, foi diversas vezes 
condecorado. Tomava apontamentos no calor dos acontecimentos e guardava missivas e, recorrendo a tais 
apontamentos, traz uma contribuição inestimável para a história da pátria. Uma verdadeira joia. Alves de 
Souza, sempre de local privilegiado, assistiu e contribuiu para o renascimento da Marinha de Guerra e da 
Escola Naval. Integrou o primeiro grupo da aviação naval e rememora episódio em que pilotou um avião 
Curtiss. Deixou a Marinha, cursou a Faculdade de Direito. Letrado e poliglota, pela mão do Almirante 
Alexandrino Alencar ingressou no Corpo Diplomático em 1924. Serviu no Gabinete do Ministro Octávio 
Mangabeira e de muitas outras fi guras de destaque na história nacional. Em momentos de grave crise inter-
nacional, foi testemunha ocular. Em Belgrado, teve papel decisivo em defesa das missões diplomáticas. Em 
Paris, após a chamada “guerra da lagosta”, contribuiu para a normalização das relações diplomáticas. Con-
venceu o Presidente João Goulart a aceitar o regime parlamentarista, que era proposto para o seu regresso. 
Trata-se de uma trajetória destacada e exemplar no Corpo Diplomático. Foi um homem perfeitamente ajus-
tado e preparado para a importante função pública exercida, fi guras das quais hoje carecemos. Conviveu 
com os mais importantes líderes políticos da época, durante a Era Vargas e a II Guerra Mundial. Repõe a 
verdade, esclarecendo que fora ele o autor da frase que é atribuída ao Gal. De Gaulle: “Luis Edgar, le Brésil 
n’est pas un pays sérieux”. Somente 25 anos depois a questão foi confi rmada pelo porta-voz do Gal. De 
Gaulle à época dos fatos, em entrevista à TV Manchete, no Rio de Janeiro. Desfi lam por suas memórias 
fi guras como Arthur Bernardes, seu sogro, Oswaldo Aranha, João Neves da Fontoura, Guimarães Rosa, 
Benedicto Valladares, Octávio Mangabeira, Milton Campos e Juscelino Kubitscheck. Um relato extraordi-
nário com informações históricas e indicação de fontes e fatos de época. Imperdível para quem aprecia o 
gênero. Está esgotado e só é encontrado em sebos.
56  MANN, Thomas (1875-1955). Doktor Faustus, em citação de Otto Maria Carpeaux (op. cit.), teria dito 
que “o romance do séc. XX tem de ser ao mesmo tempo romance, ensaio, tratado científi co, também obra 
de história e reportagem”.
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sil, Raízes do Brasil,57 de Sérgio Buarque de Holanda; Evolução política 
do Brasil58 e História econômica do Brasil,59 de Caio Prado; Formação 
econômica do Brasil,60 de Celso Furtado; e Fábio Konder Comparato.

6.2 Os poetas
“Confesso ter várias oitavas de Os Lusíadas decoradas desde a infância.”

Entre os poetas preferidos, o Professor De Lucca cita Camões, de 
cuja obra tem oitavas decoradas desde a infância. Fernando Pessoa, Bo-
cage, Valéry, Baudelaire, Rimbaud e Mallarmé. Dante Alighieri e Mari-
netti na Itália. Schiller e Goethe na Alemanha. Seféris e Kaváfi s na Gré-
cia Moderna. Maiakóvski, Pasternak61 e Khliébnikov na Rússia; Neruda 
no Chile. No Brasil, a lista é muito grande, mas cita apenas Augusto 
dos Anjos, Castro Alves,62 Olavo Bilac, Álvares de Azevedo, Manuel 
Bandeira, Mario Quintana, Murilo Mendes, João Cabral de Melo Neto, 
José Paulo Paes e o maior, Carlos Drummond de Andrade.

Sobre a poesia, refl etiu Hermann Hesse63:
“A poesia cria um mundo mágico, onde se reúne o que era inesperado, onde o impossível 

se torna realidade. A este espaço imaginário e irreal corresponde o tempo da poesia, do mito, 
da lenda, um tempo contrário ao calendário e à história, porém comum às sagas e lendas 
de todos os povos e de todos os poetas e, por mais rara que se tenha tornado a verdadeira 
magia, o certo é que ela vive hoje ainda na arte.”

Sobre a capacidade de entender a poesia: “quem não tem capacidade 
de entender o sentido da poesia não perceberá, mesmo ao ler boa prosa, 
o alto valor e encanto da linguagem”.

É defi nitivamente reconhecer, como fez Brodsky,64 ao analisar a tra-

57  HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
58  PRADO JR., Caio. Evolução política no Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
59  Idem. História econômica do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 2006.
60  FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 2009.
61  PASTERNAK, Boris. Doutor Jivago. Rio de Janeiro: Best Seller, 2008. Segundo Italo Calvino, “per-
turbador e comovido [...] salvou a tensão no sentido do futuro, a interrogação comovida sobre o fazer da 
história”. Destaca a fi gura de Lara, para as possibilidades do feminino.
62  CASTRO ALVES, Antônio Frederico de (1847-1871). Espumas fl utuantes, Os escravos, Gonzaga ou a 
Revolução de Minas. É da terceira geração dos românticos (1ª geração: Gonçalves Dias; 2ª geração: Álva-
res de Azevedo). Belíssimo representante com poesia voltada para a mulher, o escravo oprimido e a pátria 
oprimida pela monarquia. Linguagem grandiloquente, panfl etária, de contestação; 3ª geração: inspirados 
em Victor Hugo (geração condoreira).
63  HESSE (op. cit.). Troca de correspondência.
64  BRODSKY, Joseph. Menos que um: ensaios. São Paulo: Cia. das Letras, 1994. Prêmio Nobel de Litera-
tura em 1987.
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jetória da poetisa Anna Akhmatova, que há períodos da história em que 
só a poesia é capaz de lidar com a realidade, transformando-a em algo 
compreensível, acalentando laços humanos, cortados pela violência, 
em especial, daqueles submetidos a regimes totalitários.

O verdadeiro poeta é aquele que vê as coisas na transparência de 
sua pureza e de sua beleza originárias, aquelas que só os olhos da alma 
descobrem e que só a capacidade criadora da fantasia pode revelar, en-
fi m, o poeta tem a alma pura apoderada pelas musas, segundo Sócrates, 
em Fédon, de Platão. Segundo Theodor Adorno,65 todavia, “depois de 
Auschwitz já não se pode fazer poesia”.66

Volto sempre a Pessoa,67 para lembrar que a literatura, e a poesia 
especialmente, se situam na dimensão lunar da alma humana, lá na ima-
ginação, onde “Chove ouro baço, mas não no lá-fora... É em mim... 
Sou a Hora [...]”.68 Chove ouro na imaginação dos poetas, e só os deu-
ses da imaginação, perdidos porque não creem, sonham. “É por mim 
que, quando criança, sonhaste aqueles sonhos que são brinquedos [...]”. 
“Sou o espírito que cria sem criar [...]”. “Deus criou-me para que eu o 
imitasse de noite”. “Queria compreender tudo, saber tudo, realizar tudo, 
sofrer tudo. Mas nada disso faço”. “A minha vida é um sonho [...]”. “O 
poeta é um fi ngidor. Finge tão completamente [...]”. “Sinta quem lê 
[...]”.69

Já para Rilke,70 em A nona elegia, os poetas são “mestres corruptores 
das coisas torturadas que o utilitarismo transforma em um ‘fazer sem 
imagem’”.

65  ADORNO, Theodor (1903-1969).
66  In: CARPEAUX (op. cit., p. 16).
67  PESSOA, Fernando. A hora do diabo. Lisboa: Assírio e Alvim, 1997.
68  PESSOA, Fernando. Poesias. Lisboa: Ática, 1973. “Hora absurda”.
Chuva Oblíqua, II
“Ilumina-se a igreja por dentro da chuva deste dia,
E cada vela que se acende é mais chuva a bater na vidraça...
[...]
Através da chuva que é outro tão solene na toalha do altar...”
69  CAVALCANTI FILHO, José Paulo. Fernando Pessoa: uma quase autobiografi a. Rio de Janeiro: Record, 
2011.
70  RILKE, Rainer Maria (1875-1926). Elegias de Duíno. 2. ed. Traduzido por Dora Ferreira da Silva. São 
Paulo: Globo, 2001. O livro mais afamado é Cartas a um jovem poeta. Mostra ao neófi to o mundo interior 
do escritor. Em Carta a Lou Salomé (Lou Salomé, minha amante, minha irmã), refere que o homem criador 
não pode fazer concessões à vida, pois a terra renasce “invisível a nós”.
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6.3 No gênero da fi cção científi ca
“Confesso nunca ter me interessado muito por fi cção científi ca, mas a Constituição 

Brasileira de 1988, sem dúvida, ocupa lugar de destaque.”

O gênero de fi cção científi ca71 não se insere nas suas preferências 
literárias, mas refere que a Carta de 1988 poderia ocupar lugar de des-
taque no gênero.

Sobre livros que tenham sido inspirados ou retratem processos judi-
ciais, prefere não indicar nenhum para não ser injusto.

6.4 Os “livros de cabeceira”
“Norberto Bobbio e Zygmunt Bauman são autores que me acompanham até a hora 

de ‘cair nos braços de Morfeu’.”

Sobre “livros de cabeceira”, que são aqueles livros ou livro que levaría-
mos para a ilha deserta, ou aqueles de que a gente não consegue se separar, 
lê algum trecho antes de dormir. Desses livros, os de Norberto Bobbio, “o 
inolvidável jusfi lósofo itálico do qual não consigo me separar”, e Zygmunt 
Bauman,72 o grande sociólogo e fi lósofo polonês da atualidade, são aqueles 
que acompanham o Professor De Lucca até na hora de dormir.

6.5 O que está lendo
No momento, está lendo O terceiro ausente,73 de Bobbio; Moderni-

dade e ambivalência,74 de Bauman; As veias abertas da América Lati-

71  Grandes autores na fi cção científi ca são Arthur Clarke e Isaac Azimov. São aqueles que em um século 
antecipam o futuro. Do primeiro, Canções de uma pátria distante (1986); do segundo, Eu, robô. Sir Arthur 
Clarke, escritor e inventor britânico, desvendou o código secreto dos nazistas. Antecipou a atual realidade 
das comunicações instantâneas, imaginando os satélites em órbita da terra. A rota imaginária hoje é reali-
dade e denomina-se “Clarke”.
72  BAUMAN, Zygmunt. Teórico da pós-modernidade. Nasceu na Polônia em 1925. Um dos mais infl uentes 
pensadores da atualidade, desde 1971 reside na Inglaterra. É professor emérito das Universidades de Varsóvia 
e Leeds. Autor de diversas obras, todas entre nós publicadas pela Zahar, Rio de Janeiro. Entre elas, Amor 
líquido, Arte da vida, Comunidade, Confi ança e medo na cidade, Identidade, Medo líquido, Modernidade e 
ambivalência, Vida para consumo, Tempos líquidos, O mal-estar da pós-modernidade e Vidas desperdiçadas. 
A arte da vida, no original, The art of life, refl ete sobre os parâmetros que nos norteiam na busca pela felicida-
de. O estado de felicidade muda constantemente e permanece como algo ainda a ser atingido. Expõe e refl ete 
de forma brilhante sobre as escolhas e opções de vida e as infl uências da sociedade de consumo. Refl ete sobre 
nós – “artistas da vida” –, sobre o que é felicidade e quais são as suas fronteiras, sobre os vínculos de amizade, 
de família e do amor. Arremata com considerações tocantes: “Para resumir: o amor não é algo que se possa 
encontrar; não é um object trouvé ou um ready-made. É algo que precisa ser sempre e novamente construído e 
reformado a cada dia, a cada hora; constantemente ressuscitado, reafi rmado, servido e cuidado [...]”.
73  BOBBIO, Norberto. O terceiro ausente. Barueri: Manole, 2009.
74  BAUMAN, Zygmunt. Modernidade e ambivalência. Rio de Janeiro: Zahar, 1999. Nessa obra, Bauman 
refl ete sobre como viver em um mundo implacavelmente ambíguo. O estranhamento, a assimilação, em 
especial, os futuros da solidariedade.
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na,75 de Eduardo Galeano; e Direito, tempo e memória,76 de Raffaelle 
De Giorgi.

Pelo que podemos observar, o leitor De Lucca não lê um livro de 
cada vez, mas vários ao mesmo tempo. Sobre “Um leitor”, uma página 
inesquecível é a de Borges77:

“Que outros se jactem das páginas que escreveram;
a mim me orgulham as que tenho lido
[...]
a tarefa que empreendo é ilimitada
e há de acompanhar-me até o fi m,
não menos misteriosa que o universo
e que eu, o aprendiz.”

6.6 O que gostaria de reler
Gostaria de reler O Estado sedutor,78 de Regis Debray; A constelação 

pós-nacional,79 de Habermas; O elogio da serenidade, de Bobbio;80 Ética 
pós-moderna,81 de Bauman; e todos os livros de Machado de Assis.

Com essas referências, penso ter oferecido uma pequena amostra das 
preferências literárias do Desembargador Newton De Lucca, e, como 
ele próprio afi rmou: trata-se de breve lembrança que não esgota o uni-
verso de suas leituras. São inegavelmente um testemunho de seus hábi-
tos como leitor. A viagem pelos textos, especialmente os mais antigos, 
nos sugere que não estamos sós nem somos poucos, e juntos poderemos 
agregar elementos para enriquecimento espiritual mútuo, pois melhor 
justiça se fará com literatura. É esta, assim, uma das funções da literatu-
ra, a melhor compreensão do fenômeno jurídico. A arte e, em especial, 
a literatura é uma forma de sensibilizar o olhar.

75  GALEANO, Eduardo. As veias abertas da América Latina. 45. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005.
76  GIORGI, Raffaelle De. Direito, tempo e memória. São Paulo: Quartier Latin, 2006. O autor é Professor 
Titular de Teoria Geral do Direito e Sociologia do Direito na Universidade de Lecce, Itália, e Diretor do 
Centro de estudos sobre o risco, em parceria com Niklas Luhmann. Provocador, estilo refi nado. Em espe-
cial: A memória do Direito, entendida como princípio explicativo. Começa o texto com a citação de Borges: 
“Funes, o memorioso”. Também Direito Penal e teoria da ação, que introduz com referência ao conto “A 
pane”, de Friedrich Dürrenmatt.
77  BORGES, Jorge Luis. Elogio da sombra. Porto Alegre: Globo, 2001. “Um leitor” (1970).
78  DEBRAY, Regis. O Estado sedutor: as revoluções midiológicas do poder. Petrópolis: Vozes, 1994.
79  HABERMAS, Jürgen. A constelação pós-nacional: ensaios políticos. São Paulo: Littera Mundi, 2002.
80  BOBBIO, Norberto. Elogio da serenidade e outros escritos morais. São Paulo: Unesp, 2002.
81  BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. São Paulo: Paulus, 1997. Nessa obra, o autor refl ete sobre a 
possibilidade de conferir a um objeto ou evento mais de uma categoria. A ansiedade que experimentamos 
com a desordem, mas classifi car signifi ca separar, segregar.
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7 O direito fundamental à cultura: cultura, um conceito 
abrangente

“As palavras cultura, culto e colonização derivam do mesmo verbo 
latino colo, cujo particípio passado é cultus e cujo particípio futuro é 
culturus”.82 Transposto ao idioma germânico, passou kultur a signifi car 
todos os aspectos espirituais de uma comunidade. Já a palavra francesa 
civilization referia-se às realizações de um povo.83 Cultura e civiliza-
ção comumente são utilizados para designar a mesma coisa. Trata-se de 
todo o complexo de conhecimento, crenças, arte, moral, costumes, leis 
e hábitos adquiridos pelo homem enquanto membro de uma comunida-
de. Há consenso entre os doutrinadores de que a cultura é aprendida, de 
que é possível ao homem adaptar-se. Ela se manifesta em instituições, 
padrões de pensamentos e construções materiais. É, enfi m, a forma de 
um povo viver. Formulado inicialmente por Edward Tylor, o conceito 
de cultura sintetizou a ideia já disseminada entre os estudiosos. A par-
tir do século XVIII, a cultura passa então a signifi car o resultado da 
educação dos homens, expressa em ações, objetos, feitos, isto é, todo 
o construído pelo homem, diferenciando-se do construído pela natu-
reza. A cultura é móvel nesta relação da humanidade com o tempo e 
no tempo. A natureza é o reino da repetição, e a cultura, o da criação. 
Esse conceito amplo abrange o erudito e o popular, e a cultura é criada, 
recriada e alterada em processo contínuo.84, 85 Uma polêmica recente é 
saber se “moda” é cultura; os estilistas, benefi ciados, dizem que sim, 
contudo, na melhor compreensão do que é cultura, a moda desfi lada86 aí 
não se enquadra, pois não transcende o cronotopos de sua gênese e, no 
concreto, é mercadoria.

82  BOSI, Alfredo. Dialética da colonização. 3. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1996.
83  MENDONÇA, Gilson Martin. O direito fundamental à cultura: dos tratados internacionais à Constituição 
Federal de 1988. In: PIOVESAN, Flávia (coord.). Direitos Humanos. Curitiba: Juruá, 2006. v. I.
84  LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 12. ed. Rio de Janeiro: Zahar, 1996.
85  CHAUÍ, Marilena. Convite à fi losofi a. São Paulo: Ática, 2001.
86  ZERO Hora, Porto Alegre, 1 set. 2013. Caderno Donna.
GRAGNANI, Juliana; DINIZ, Pedro. Setores culturais reagem ao uso da lei Rouanet na moda. Folha de 
São Paulo, São Paulo, 28 ago. 2013. Comissão Nacional de Incentivo à Cultura nega incentivo da Lei 
Rouanet para a indústria da moda, mas o Ministério da Cultura, por direta intervenção da titular da pasta, 
aprova captação de 2,8 milhões da Lei Rouanet para desfi les de moda em Paris.
FREUD, Sigmund (1856-1939). O mal-estar na cultura. Traduzido por Renato Zwick. São Paulo: L&PM, 
2010. A ele se deve a ideia da distinção entre o homem e a natureza.
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7.1 A cultura nas Constituições
Em breve resumo, a Constituição Federal de 1988 conferiu tratamen-

to de maior destaque aos direitos culturais se comparada às anteriores. 
As Constituições de 1824 e 1891 não trataram da matéria. A Carta de 
1934, no artigo 148, fazia rápida referência às “artes” e à “cultura em 
geral” para submeter o assunto à competência comum. Na Constituição 
de 1946, o artigo 174 inaugurou a expressão “o amparo à cultura é dever 
do Estado”. A Carta de 1967 manteve, em linhas gerais, a redação ante-
rior, assim como a Emenda Constitucional nº 1/1969, e apenas em 1988 
a Carta Política passou a dedicar um capítulo, incluído na ordem social, 
à educação e à cultura. O artigo 215 da Constituição Federal de 1988 
garante as condições de acesso às fontes da cultura nacional de forma 
plena, apoiando a difusão das manifestações culturais, dispositivo que 
inclui, sem dúvida, o acesso ao livro, o incentivo à leitura e o estímulo 
ao exercício da escrita. Aquele que não lê, mal fala, mal ouve, mal vê.87

7.2 A proteção e a promoção dos bens culturais
A legislação infraconstitucional oferece amparo legal aos aspectos cul-

turais, inserindo-os no “meio ambiente cultural”. Lembramos, entre outros, 
o Decreto nº 25, de 30 de novembro de 1937, que organizou a proteção 
dos patrimônios histórico e artístico nacional, o Decreto nº 15.596, de 2 de 
agosto de 1922, e as Leis nos 4.845, de 19 de novembro de 1965, e 5.471, 
de 9 de julho de 1968, que proibiram, respectivamente, a saída do território 
nacional de obras de arte e documentos produzidos durante o período co-
lonial e a monarquia e a exportação de bibliotecas e arquivos documentais. 
A transferência de bens culturais de forma sub-reptícia e ilícita foi objeto 
de Convenção da Unesco e internalizada pelo Decreto nº 72.312/1973. O 

87  MOREIRA, Carlos André. A 15ª Jornada Nacional de Literatura precisou driblar a falta de recursos e se 
reinventar. Zero Hora, Porto Alegre, 2 set. 20013. José Castilhos Marques Neto, na 15ª Jornada Nacional de 
Literatura, trouxe um dado alarmante: apenas 26% dos brasileiros têm capacidade plena de ler, entender e 
interpretar um texto. Os desafi os da jornada. A situação retrata a negação do direito ao acesso livre à cultura.
MEIER, Bruno. A farra dos livros. Veja, São Paulo, n. 2339, p. 122-128, set. 2013. “A geração digital ainda 
se deixa encantar pelas letras.”
DESPERDÍCIO de papel e dinheiro em relação a Relatório de Atividades do Tribunal de Contas do Mato 
Grosso, 160 páginas em papel couchê. Zero Hora, Porto Alegre, 6 set. 2013. Polêmicas recentes em relação 
ao patrocínio público de livros, sem licitação.
CÂMARA de Vereadores questiona compra de livro para programa de prevenção ao uso de drogas em Porto 
Alegre. Zero Hora, 6 set. 2013. Secretário Carlos Casartelli teve de explicar o valor gasto com aquisição 
de 50 mil exemplares do livro O escudeiro da luz e os zumbis da pedra, desenvolvido pela Central Única 
das Favelas (Cufa-RS). O convênio custou R$ 1 milhão à prefeitura de Porto Alegre, sem licitação, e se 
destinaria ao combate ao consumo de drogas.
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Decreto nº 3.166, de 14 de setembro de 1999, internalizou a Convenção 
UNIDROIT sobre o retorno de bens culturais ilicitamente retirados do país, 
e pelo Decreto nº 3.551, de 4 de agosto de 2000, foi instituído o Registro 
de Bens Culturais de Natureza Imaterial. O maior risco aos bens culturais88 
ocorre durante confl itos armados e, bem por isso, no Direito Internacional, 
foram introduzidas a noção de “bens culturais” e a “categoria de patrimô-
nio cultural da humanidade”. Em face da magnitude da tarefa de proteger 
o patrimônio natural e cultural internamente pelos povos e países menos 
desenvolvidos, a Convenção para a Salvaguarda do Patrimônio Cultural 
Imaterial foi um pioneiro instrumento multilateral. Ainda, convém lembrar 
a Convenção sobre a Proteção e Promoção da Diversidade das Expressões 
Culturais, de 20 de outubro de 2005. Essa convenção busca coibir o aniqui-
lamento da cultura das comunidades nacionais pela tendência de uniformi-
zação decorrente da globalização e perda das manifestações culturais das 
minorias étnicas em particular.89

Neste breve resumo, cumpre destacar o esforço no sentido da proteção 
do patrimônio cultural imaterial. A Declaração sobre Diversidade Cultural 
de 2001 e a Proclamação das Obras Primas do Patrimônio Oral e Intangível 
da Humanidade de 2001. Esse patrimônio cultural imaterial não é estanque 
ou fi xo;90 é recriado pelas comunidades de geração em geração, agregando 
um sentimento de identidade e continuidade. Os bens culturais de nature-
za imaterial são passíveis da medida protetiva de registro pelo Decreto nº 
3.551, de 4 de agosto de 2000. Aos bens culturais imateriais, o artigo 216 da 
Constituição Federal de 1988 conferiu uma proteção dinâmica e adaptável 
às contingências e às transformações da sociedade. 91, 92, 93

88  GONZATTO, Marcelo. Situação precária de monumentos de Porto Alegre leva prefeitura a buscar nova 
estratégia de conservação. Zero Hora, 29 ago. 2013. Obras do descaso. As obras de arte e os monumentos 
históricos de Porto Alegre estão em “situação de guerra”, com pichações, furtos e depredações. A onda de 
destruição teve início em 1990. José Francisco Alves: “As nossas obras de arte estão sendo destruídas e 
ninguém vê. Há uma cegueira coletiva na cidade”.
89  SOARES, Guido Fernando Silva. Direito internacional do meio ambiente. São Paulo: Atlas: 2001.
90  SOUZA FILHO, Carlos Frederico Marés. Bens culturais e proteção jurídica. Porto Alegre: Unidade 
Editorial Porto Alegre, 1997.
91  MENDONÇA, Gilson Martins. O direito fundamental à cultura: dos tratados internacionais à Constitui-
ção Federal de 1988. In: PIOVESAN, Flávia (coord.). Direitos humanos. Curitiba: Juruá, 2007.
92  MOREIRA, op. cit. Embora toda a rede de proteção formal, a 15ª Jornada Nacional de Literatura precisou 
driblar a falta de recursos. Teve 28 mil inscritos e poucos recursos ofi ciais. A jornada tem compromisso com 
a formação do leitor e com as escolas e é organizada há 30 anos por Tânia Rösing.
93  O “Vale-Cultura” é uma questão tormentosa, e este pequeno estudo não seria adequado para dissecar a 
novel política dita de amparo à cultura e ao lazer.
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7.3 O que é literatura
Há muitas tentativas de defi nir “literatura”. Aqui, utilizamos os con-

ceitos desenvolvidos por Terry Eagleton,94 no sentido da evolução da 
teoria literária nas últimas décadas. O conceito de literatura, leitura e 
crítica sofreu profundas alterações. É possível defi ni-la como escrita 
“imaginativa”, no sentido de fi cção. A defi nição, contudo, é insufi cien-
te, pois a distinção entre fato e fi cção não parece ser apropriada. Refe-
re que talvez a literatura seja defi nível não pelo fato de ser fi cção ou 
“imaginativa”, mas pela razão de empregar a linguagem “de forma pe-
culiar”. Representaria uma violência organizada contra a fala comum, 
afastada do linguajar cotidiano. A linguagem literária seria um tipo de 
linguagem que chama a atenção sobre si mesma.

A literatura pode ser vista como uma organização particular da lin-
guagem. Para os mais formalistas, seria uma reunião mais ou menos 
arbitrária de “artifícios” ou elementos relacionados entre si, como som, 
imagem, ritmo, sintaxe, métrica, rima e técnica narrativa, e tais elemen-
tos reunidos teriam o efeito de “estranhamento”. Na linguagem coti-
diana, tais aspectos estariam apagados, automatizados, e a literatura, 
impondo-nos uma consciência dramática da linguagem, revigoraria as 
nossas percepções e reações habituais, tornando mais intensa a reação 
ao texto.

A linguagem literária pode ser tida como um conjunto de desvios 
da norma, contudo, nem todos os desvios da norma são literatura ou 
poesia – a gíria, por exemplo, não é assim considerada. Não existiria 
uma “essência da literatura”. Qualquer fragmento ou bilhete pode ser 
lido ”não pragmaticamente”. A defi nição de literatura fi ca dependendo 
da maneira pela qual alguém lê ou resolve ler, e não da característica 
do que é lido. Não existiria essa essência da literatura. A bela escrita ou 
belles lettres é expressão ambígua. A literatura, embora a difi culdade de 
defi nição, é altamente valorizada e pode ter, ou tem, efeitos colaterais. 
Não se trata de categoria “objetiva” no sentido de eternidade e imutabi-
lidade. A literatura não é apenas aquilo que caprichosamente queremos 
chamar de literatura:

94  EAGLETON, Terry. Teoria da literatura: uma introdução. Traduzido por Waltensir Dutra. 6. ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2006.
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“[...] o que descobrimos até agora não é apenas que a literatura não existe da mesma 
maneira que os insetos, e que os juízos de valor que a constituem não são historicamente 
variáveis, mas que esses juízos têm, eles próprios, uma estreita relação com as ideologias 
sociais. Eles se referem, em última análise, não apenas ao gosto particular, mas aos pres-
supostos pelos quais certos grupos sociais exercem e mantêm o poder sobre os outros.”95

Para Kothe,96 a obra literária torna-se arte à medida que consegue 
transcender o cronotopos de sua gênese: desabrocha quando deixa de 
ser documento de um tempo e um lugar, sem os quais, contudo, não 
existiria.

Essa pequena referência a respeito do que seja “literatura” tem o 
objetivo de oferecer um conhecimento básico sobre o que pode ser a 
“literatura” e encaminhar a percepção de suas possibilidades e relações 
com o Direito. O que haveria de belo e bom na literatura? Alguns textos 
têm a força de ajudar-nos a viver, orientar-nos, gratifi car-nos, impul-
sionar-nos. A maioria dos escritores que adoramos, contudo, não vive 
mais, está morta. Assim, viver nos livros demonstra, talvez, um apego 
ao passado, é um culto aos mortos. Por caminhos “na fl oresta dos ho-
mens esquecida”, sussurram lições sobre a vida, e sobre como viver a 
complexidade do ser humano. A história da literatura de um povo é a 
história das leituras empreendidas pelos leitores. Os textos, contudo, 
possibilitam leituras divergentes, e de qualquer forma podem privile-
giar a refl exão sobre a complexidade de viver.

7.4 Direito e literatura
A utilidade da literatura para a compreensão e o estudo do direito 

não é questão nova. A leitura potencializa as refl exões críticas, sensibi-
liza o leitor para questões não enfrentadas ou percebidas no cotidiano.

Abre novas perspectivas, permite um olhar sob novo ângulo sobre 

95  EAGLETON, op. cit., 2006.
BLOOM, Harold. Shakespeare: a invenção do humano. Rio de Janeiro: Objetiva, 2000. Um exemplo da 
dominação aludida pelo crítico Eagleton é bem visível na obra de Bloom, em especial, na introdução do 
estudo das peças shakespearianas para só considerar a criação literária a partir dele. Vejamos exemplos: 
“A Bardolatria, isto é, a devoção a Shakespeare, deveria se tornar uma religião secular mais praticada do 
que já o é. As peças continuam a ser o limite máximo da realização humana”. Shakespeare “explica-nos 
em parte por que nos inventou [...]”, inventou o humano, o que hoje entendemos por humano. Referindo-
se a Hamlet: “Hamlet parece ser mais do que um personagem literário ou dramático. Seu efeito na cultura 
mundial é incalculável. Depois de Jesus, Hamlet é a fi gura mais citada do Ocidente [...]”.
CARPEAUX, op. cit., p. 14. Sobre o viés elitista da literatura: “Até nos países culturalmente mais desen-
volvidos a grande literatura só é lida por uma ínfi ma percentagem dos leitores potenciais”.
96  KOTHE, Flávio René. Fundamentos da teoria literária. Brasília: UnB, 2002.
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o mundo e a complexidade da vida. A função social da literatura tende 
a ser a da emancipação do homem de sua situação pessoal e temporal. 
Nos dizeres de Lajolo: “lê-se para entender o mundo”.97

Como arte educativa, a literatura contribui para a formação do direi-
to, abrindo perspectivas novas, e especialmente para a atividade inter-
pretativa, por sua perspectiva humanizadora.

Ost98 mostra com propriedade que as fontes do imaginário jurídico 
estão na literatura. Garapon99 recorre à literatura para desvendar aspec-
tos do ritual judiciário, destacando, entre outras, as obras de Kafka – O 
processo “é provavelmente um dos livros mais profundos jamais escri-
tos sobre a justiça”. “O seu gênio não se deve tanto a sua mensagem, 
mas mais à experiência que proporciona ao leitor.” No Guardador de 
promessas, ao passo que destaca o aspecto simbólico da Justiça, refere 
que o direito deve apoiar-se em muitos saberes: “como o psicólogo, a 
contabilidade [...]”. Destaca que a Justiça se distancia do Legislativo e 
do Executivo para ser um “direito do juiz”.

A literatura é meio de conhecimento do direito, e o direito é tam-
bém literatura. Ronald Dworkin100 incluiu um capítulo (capítulo 6) na 
obra Uma questão de princípio denominado “De que maneira o Direito 
se assemelha à literatura”, no qual propõe que podemos melhorar nos-
sa compreensão do Direito comparando a interpretação jurídica com 
a interpretação de outros campos do conhecimento, fazendo especial 
menção à literatura. Mais adiante, tentando obter um aproveitamento 
melhor de sua sugestão, adverte que o texto literário e a sua interpreta-
ção devem ser vistos sob “certa luz” e avança considerações no sentido 
de não se confundir interpretação com crítica. Utiliza a peça Hamlet, de 

97  LAJOLO, op. cit.
98  OST, François. Contar a lei: as fontes do imaginário jurídico. São Leopoldo: Unisinos, 2004.
99  GARAPON, Antoine. Bem julgar: ensaio sobre o ritual judiciário. Lisboa: Piaget, 1997.
Idem. O guardador de promessas: justiça e democracia. Lisboa: Piaget, 1996.
TRINDADE, André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães. Direito e literatura: aproximações e perspec-
tivas para se repensar o direito. In: TRINDADE, André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI 
NETO, Alfredo (orgs.). Direito e literatura: ensaios críticos. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008.
TRINDADE, André Karan; GUBERT, Roberta Magalhães; COPETTI NETO, Alfredo. Direito e literatura: 
discurso, imaginário e normatividade. Porto Alegre: Nuria Fabris, 2010.
100  DWORKIN, Ronald. Uma questão de princípio. Traduzido por Luis Carlos Borges. São Paulo: Martins 
Fontes, 2000.
MARTINS FILHO, Ives Gandra. Ética e fi cção: de Aristóteles a Tolkien. São Paulo: Campus Jurídico, 
2010.
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Shakespeare, e o romance A mulher do tenente francês, de John Fowles, 
e afi rma o propósito de fazer da utilização da interpretação literária um 
modelo para o método central da análise jurídica, investigar os princí-
pios que fundamentam as decisões judiciais anteriores. As decisões an-
teriores, os precedentes, constituem um romance em série, e “cada juiz, 
então, é como um romancista na corrente”. Os juízes federais seriam os 
“contistas morais”.

Percebe-se, então, que o autor aproveita como base a hipótese da 
estética literária para confrontar a visão puramente formal do direito. 
A interpretação de uma norma deve merecer por parte do intérprete a 
melhor interpretação possível, mostrando que a subjetividade estética 
pode ser benéfi ca.

Na avaliação de André Karan Trindade: “a literatura surge como uma 
disciplina capaz de colaborar para a formação de um novo paradigma, 
tudo para melhor compreender o fenômeno jurídico”. No livro citado, o 
autor analisa a obra O leitor, de Bernhard Schlink,101 renomado jurista 
alemão e juiz do Tribunal da Renânia do Norte-Vestfália, 1988-2006, 
e também professor de Direito na Universidade Humboldt, 1992-2004. 
Trindade faz um exame esmerado do possível diálogo entre o Direito e 
a Literatura em suas diversas abordagens, a saber, o direito na literatura, 
o direito como literatura e o direito por meio da literatura, levantando e 
dissecando importantes questões teóricas.

Outro eminente jurista que utilizou a literatura para explanar sobre 
Ética foi Ives Gandra Martins Filho,102 que exemplifi ca com a obra de 
J.R.R. Tolkien O senhor dos anéis (clássico cult) os desafi os éticos que 
enfrentamos com nossas humanas limitações e defeitos, apontando 
paradigmas para a vida real, lembrando episódios das obras de C. S. 
Lewis, com As crônicas de Nárnia; J. K. Rowling, com Harry Potter; 
George Lucas, com Star Wars; e Michael Ende, com a História sem fi m, 
todos inspirados em Tolkien.103 Assinala que, para recuperar as forças 

101  SCHLINK, Bernhard. Der Vorleser. Mais conhecido após o fi lme de Stephen Daldry: The Reader, 2008. 
É no livro que se tem conhecimento dos títulos que são lidos pelo “leitor” Michael para Hanna: de Home-
ro, Odisseia; de Schiller, Intriga e amor; de Leon Tolstoi, Guerra e paz; de Hemingway, O velho e o mar, 
havendo referência, entre outros, a Goethe, Kafka, Heine, Kant e Hegel.
102  MARTINS FILHO, op. cit.
103  TOLKIEN, John Ronald Reuel (1892-1973). Nascido na África. Filólogo britânico, dominava 17 idio-
mas. Obras principais: O Silmarillion, O Hobbit e O senhor dos anéis (1928). Em On fairy stories, Tolkien 
exalta as três funções que os contos fantásticos desempenham na vida humana.
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e expandir a mente, a literatura fantástica tem um importante papel a 
desempenhar na busca de novos caminhos e novas soluções para pro-
blemas que afl igem a sociedade moderna, arejando as mentes e disten-
dendo os espíritos, olhando para o mundo com uma nova perspectiva.

A Revista Eletrônica Consultor Jurídico apresenta dois ilustres co-
laboradores que têm importantes contribuições na temática de Direito 
e Literatura. São eles: Lênio Streck,104 com Senso incomum, e Arnaldo 
Sampaio de Moraes Godoy,105 com Embargos culturais. Mostram se-
manalmente, em bem-lançados estudos, que a narrativa literária pode 
ser propulsora de estudos e debates para questionar os fundamentos 
da justiça, dos princípios jurídicos, do processo, dos ritos processuais, 
dos confl itos éticos. As narrativas literárias oferecem farto material para 
proveitosos estudos. O andamento processual, os ritos e os atos proces-
suais a serem cumpridos podem ser discutidos tendo à mão O processo, 
de Kafka,106 na peculiar situação fi ccional em que “K foi avisado pelo 
telefone de que no domingo seguinte teria lugar um inquérito sobre 
o seu caso”. Em paródia à nossa realidade, podemos discutir toda a 
burocracia que ainda persiste no Judiciário. Finalmente, em recente jul-
gamento no Supremo Tribunal Federal,107 o eminente Ministro Marco 
Aurélio Mello recomendou a leitura da obra O inverno da nossa deses-
perança, de John Steinbeck, e citou Machado de Assis.108

7.4.1 Julgamento jurídico e julgamento estético
O sistema jurídico opera com o binômio excludente do lícito ou ilí-

cito, não havendo espaço para ambiguidades. A Justiça, contudo, não 
é feita de forma tão exata, pois é obra humana imperfeita. O juiz, ao 
julgar, segundo a doutrina jurídica, formula um convencimento livre109 
sobre a prova produzida, de acordo com a lei, sempre imerso em valo-

104  STRECK, Lenio Luiz. Senso incomum. Consultor Jurídico. Disponível em: <http://www.conjur.com.
br>.
105  GODOY, Arnaldo Sampaio de Moraes. Embargos culturais. Consultor Jurídico. Disponível em: <http://
www.conjur.com.br>.
106  KAFKA, Franz. O processo. São Paulo: Cia. das Letras, 2005.
107  Ação Penal nº 470, Supremo Tribunal Federal. “Mensalão”.
108  OLIVEIRA, Rosane. Jogada ensaiada. Zero Hora, Porto Alegre, 13 set. 2013.
109  KNIJNIK, Danilo (org.). Prova Judiciária: estudos sobre o novo Direito Probatório. Porto Alegre: Li-
vraria do Advogado, 2007. “Livre” que não é tão livre assim. O eminente autor e professor não aborda o 
binômio Justiça-Literatura.
RICOEUR, Paul. Teoria da interpretação: o discurso e o excesso de signifi cação. Lisboa: Edições 70, 1987.
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res. Já o juízo estético é um juízo de gosto, de beleza, de aprazibilidade. 
O justo, contudo, deve ser belo ao veredicto da consciência, ambos, o 
julgamento jurídico e o juízo estético, são atividades de síntese, mas 
também ambos partem de algum lugar.

O conceito de Justiça, em qualquer de suas conhecidas formulações, 
abriga as ideias de equilíbrio, proporcionalidade, simetria, razoabili-
dade. Todos os elementos também estão presentes no juízo estético. O 
justo é o belo no veredicto da consciência. A leitura e a utilização dos 
paradigmas literários, especialmente dos clássicos mais conhecidos, é 
de grande auxílio na incansável tarefa humana de compreender a sua 
própria humanidade.

Conclusão

Para concluir, lembro a refl exão de Zygmunt Bauman,110 de que o 
mercado insiste em promover uma cultura de “máximo impacto e obso-
lescência instantânea”. É necessário, então, um esforço de nossa parte, 
os simples leitores, para resistir. Não cair nos desvãos cinza do merca-
do. Formar uma bagagem de leituras leva tempo, não se faz “em um 
click”. É tarefa sem fi m e só faz por acumular experiência sem obsoles-
cência. Para a magistratura, em especial, ter lido, ler e reler é mais do 
que um direito, é dever, pois Justiça também se faz com literatura e com 
magistrados sensibilizados para a condição humana.

110  BAUMAN, Zygmunt. Vida em fragmentos: sobre ética pós-moderna. Rio de Janeiro: Zahar, 2011.
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A retratação do veto

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz*1

“The President can not recall a veto though it is signed under a misapprehension...”
(David Watson, in The Constitution of the United States, Chicago, 1910, v. I, p. 375)

A Constituição Federal de 1988, seguindo a tradição constitucional 
desde a Carta Imperial de 1824, mantém o instituto do veto, isto é, 
autoriza a Lei Maior que o Chefe do Poder Executivo recuse sanção a 
projeto de lei já aprovado pelo Legislativo, dessa forma impedindo a 
sua transformação em lei (art. 66, § 1º, da CF/88).

A propósito, diz Harold Laski, ao examinar a experiência constitu-
cional norte-americana, verbis:

“The President has also the veto power, in its various forms, as a method of infl uence. 
No one now accepts the view of Washington that a Bill should be vetoed only upon the 
ground of its probable unconstitutionality. ‘If anything has been established by actual 
practice,’ wrote President Taft, ‘it is that the President, in signing a Bill, or returning it 
unsigned, must consider the expediency and wisdom of the Bill, as one engaged in legis-
lation and responsible for it. The Constitution used the word ‘approve,’ and it would be a 
narrow interpretation to contract this into a mere decision as to legal validity.’ This is the 
generally accepted view ... On the whole, it cannot be said that the power is a great one, 
or that it has been widely used; and Congress can always overrule the President by a two-
thirds majority of the members who constitute a quorum in either House. Eight Presidents 

*1Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Diretor da Escola da Magistratura 
(Emagis) do TRF4.
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(seven of them in offi ce before the Civil War) did not exercise their veto power at all. Of the 
earlier Presidents, Washington exercised it twice, Madison on six occasions, and Monroe 
once. Jackson vetoed twelve measures, and Tyler nine. In the post-Civil War period, Grant 
vetoed forty-three Bills, Roosevelt forty, and Woodrow Wilson twenty-six. Cleveland vetoed 
no less than 358 measures; but the vast majority of them were private pensions Bills of 
an indefensible character. The passage of a Bill over the President’s veto is infrequent.”1

O ponto nodal da questão está em se saber se a Constituição admite a 
possibilidade de retratação de um veto pelo titular do Poder Executivo.

A doutrina, em expressiva maioria, responde pela negativa, con-
cluindo que o uso do veto não permite arrependimento e, uma vez lan-
çado, é irretratável.

Pontes de Miranda, com insuperável clareza, expõe esse princípio de 
Direito Constitucional com estas palavras, verbis:

“Vetado o projeto de lei, não pode o Poder Legislativo resolver corrigi-lo e submetê-lo 
a novas discussões. A fortiori, pedir que o Presidente da República lho devolva, para que, 
antes da sanção, se emende. Os trâmites da elaboração das leis são irreversíveis. Também 
o Presidente da República que exerceu o direito de vetar não pode penitenciar-se e revogar 
ou modifi car o veto. Se vetou totalmente o projeto de lei, não lhe é permitido passar ao 
veto parcial. Se só parcialmente o vetou, não se lhe concede vetá-lo duas vezes, em parte, 
ou mais de uma vez no todo.”2

Em tal sentido, anotou o consagrado Professor Mario Casasanta, em 
sua clássica tese de concurso “O Poder de Veto”, verbis:

“Pergunta-se se, tendo devolvido o projeto, com os motivos do veto, pode o presidente, 
ainda dentro dos dez dias úteis, ou mudar de resolução, não o vetando, ou, tendo-o vetado 
parcialmente, querer vetá-lo em outra parte.

Paulo de Lacerda responde negativamente às duas hipóteses. O veto é ato único e irre-
tratável. O presidente pode usá-lo só uma vez, e, uma vez usado, não pode arrepender-se. 
Tem de passar pelos trâmites que a Constituição lhe determina.

1  LASKI, Harold J. The American Presidency: an interpretation. London: George Allen & Unwin Ltd., 
1952. p. 147-8. Nesse sentido, ainda, as obras: MARKS, Thomas C.; COOPER, John F. State Constitu-
tional Law. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1988. p. 57-61; e BARRON, Jerome A.; DIENES, C. 
Thomas. Constitutional Law. 7. ed. St. Paul, Minn.: West, 2009. p. 168-176.
2  MIRANDA, Pontes de. Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1/69. 2. ed. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1970. t. III. p. 322. Nesse entendimento, ainda, os seguintes autores: MAXIMILIA-
NO, Carlos. Comentários à Constituição Brasileira. 4. ed. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 1948. v. II. p. 
178, nº 364; LEAL, Aurelino. Theoria e prática da Constituição Federal brasileira. Parte Primeira. Rio de 
Janeiro: F. Briguiet e Cia. 1925. p. 851; RODRIGUES, Ernesto. O veto no Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 
1981. p. 52; SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. 2. ed. São Paulo: Ma-
lheiros, 2006. p. 227-8, nº 17; MELO FILHO, José Celso de. Constituição Federal anotada. 2. ed. ampl. 
São Paulo: Saraiva, 1986. p. 224.
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O veto não tem a mesma sorte que a sanção: uma vez posta a assinatura no projeto, 
torna-se lei, ainda que se não devolva ao legislativo, ao passo que o veto se malogra, com 
a não devolução, dentro dos dez dias úteis.

Watson, Constitution of the Unites States, I, p. 363, dá-nos conta de uma decisão nesse 
sentido. Como um governador sancionasse um projeto e sobreviesse o encerramento das 
sessões legislativas, o presidente do senado, que veio a substituí-lo, encontrou o projeto e 
opôs-lhe veto, não obstante a sanção. Decidiu-se que a sanção do governador fora defi nitiva, 
sendo nula, por isso mesmo, a ação do segundo.

Quanto à irretratabilidade, parece não haver dúvida.
Ela decorre do texto, que não prevê senão uma remessa do projeto do legislativo para 

o executivo e uma devolução do executivo para o legislativo.
É o que ocorre nos Estados Unidos.
Woodburn, apud Aurelino Leal, Teoria e Prática, p. 851:
‘O presidente Grant, em 15 de agosto de 1876, vetou o projeto relativo à venda de ter-

ras de índios, enviando sua mensagem de veto ao senado. Antes, porém, que esta câmara 
tivesse tomado conhecimento dela, recebeu do presidente outra dizendo que o veto fora 
prematuro e pedindo que o projeto lhe fosse devolvido para ser assinado. Travou-se debate 
para saber se o presidente podia reconsiderar o veto. Foi geralmente sustentado que ele 
não tem tal poder e que o único efeito da segunda mensagem era induzir a aprovação da 
mensagem sobre o veto.’

A irretratabilidade decorre do texto, porque não a prevê, mas essa unicidade pode ser 
posta em dúvida, com alguma razão.”3

Na mesma linha, sinalou Paulo de Lacerda, verbis:
“482 – De resto, o poder de vetar é indelegável, e o veto, irretratável, tal como o de 

sancionar e a sanção. Trata-se de atribuição pessoal do Presidente da República, e que ele 
pode usar uma única vez a cada projeto; mas que, em usando-a, esgota essa mesma res-
pectiva atribuição. É o que se verifi ca nos preceitos constitucionais acerca do instituto.”4

Ao dissertar acerca da matéria, à vista do sistema constitucional 
americano, escreveu James Woodburn, verbis:

“President Grant on August 15, 1876, vetoed a bill for the sale of certain Indian lands. 
He sent his veto message to the Senate, but before that body had acted upon it a message was 
received from the President, saying that his veto was premature, and he requested that the 
bill be returned to him that he might sign it. A discussion arose as to whether the President 
could recall a veto message. It was generally held that the President had no such power, and 
the only effect of the second message was to induce the passage of the bill over the veto.”5

No mesmo itinerário de pensamento, conclui Watson, verbis:

3  CASASANTA, Mario. O poder de veto. Belo Horizonte: Os Amigos do Livro, p. 250-2.
4  LACERDA, Paulo de. Princípios de Direito Constitucional brasileiro, v. 2, p. 292, nº 482.
5  WOODBURN, James A. The American Republic and its Government. 2. ed. rev. New York/London: G. 
P. Putnam’s Sons, 1916. p. 156.
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“The President can not recall a veto though it is signed under a misapprehension, and 
it was held by the Virginia Court of Appeals in Wolfe v. McCaull that the legislature could 
not recall a bill which had been sent to the governor for his approval.”6

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Representação nº 432-DF, 
em 22 de janeiro de 1960, sendo relator o Ministro Ary Franco, teve a 
oportunidade de se pronunciar a respeito de retratação do veto.

O acórdão possui a seguinte ementa, verbis: “O poder de veto, se 
usado pelo executor, não pode ser retratado.” 7

Em seu voto, disse o relator, o eminente e saudoso Ministro Ary 
Franco, verbis:

“Sr. Presidente, como viu o Tribunal, do relatório e das exposições feitas pelo Dr. Procu-
rador-Geral da República e pelo ilustre advogado que ocupou a tribuna, depois de vetado um 
projeto de lei, o governador do Estado de Pernambuco se dirigiu à Assembleia Legislativa, 
pedindo-lhe que o devolvesse, dizendo que vira estar errado e não ser de subsistir o veto. 
Daí a sanção da lei votada pelo Legislativo estadual. Como disse o ilustre advogado, o que 
o governador fez foi vetar e desvetar. O problema é saber se é lícito ao governador, depois 
da devolução à Assembleia Legislativa do projeto vetado, retratar-se. O ilustre advogado, 
a meu ver, não deixou pedra sobre pedra. Trouxe à atenção do Tribunal opiniões de todos 
os tratadistas na matéria, inclusive comentadores nacionais, a começar por Paulo Lacerda, 
na vigência da Constituição de 1891, e o seu excelente comentário sobre a Constituição, 
particularmente, os ensinamentos a respeito de Mario Casasanta, na sua tese de concurso ‘O 
Poder de veto’, que tenho em mãos, em que se diz, incisivamente: ‘o presidente pode usá-lo 
só uma única vez e, uma vez usado, não pode arrepender-se. Tem de passar pelos trâmites 
que a Constituição lhe determina’. Páginas adiante, ele timbra em mostrar que o que perfaz 
o veto é a devolução. Ora, desde que o Governador havia vetado a lei, a solução estaria 
naquilo que por vezes é usado pelo Presidente da República e foi posto em relevo pelo ilustre 
advogado, com muita oportunidade: é aconselhar o Congresso a rejeitar o veto (no caso, 
seria a Assembleia Legislativa). Longe do entendimento que dá o Dr. Procurador-Geral da 
República ao assunto, eu penso que o Governador bem se houve nesta representação, porque 
atenta contra a independência e a harmonia dos poderes e torna inconstitucional a lei.”8

E o Ministro Nelson Hungria, ao proferir o seu voto, assinalou, ver-
bis:

“Sr. Presidente, também entendo que, se se admite a possibilidade da retratação de um 
veto, a lógica nos levaria à conclusão de que o Governador poderia, igualmente, revogar a 

6  WATSON, David K. The Constitution of the United States: its history application and construction, 
Chicago: Callaghan & Company, 1910. v. I. p. 375.
7  In RTJ 13/89. 
8  In RTJ 13/91.
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sanção, desde que ainda não expirado o prazo que tinha para esta.
É verdade que houve um acordo, uma entente entre a Assembleia Legislativa e o Gover-

nador, mas, quando estão em jogo interesse público e um preceito constitucional, em face 
do qual não é possível que dois Poderes se entendam, para que um interfi ra na órbita do 
outro, não pode haver essa transação ou acomodação recíproca. A Assembleia Legislativa, 
ao receber o veto do Governador, não podia, a seguir, renunciar o direito de apreciá-lo, 
para aceitá-lo ou rejeitá-lo.

Assim, estou de acordo com o voto do Sr. Ministro Relator.”9

Nessa conformidade, à vista dos princípios sucintamente expostos, 
da communis opinio doctorum, da doutrina estabelecida, generalizada 
e defi nitivamente consagrada (Bewaehrte Lehre), aceita por mestres de 
consolidado prestígio, é lícito concluir que o poder de veto, previsto no 
artigo 66, § 1º, da Carta Política, somente pode ser utilizado pelo Chefe 
do Poder Executivo uma única vez e, uma vez usado, é irretratável.

Para fi nalizar, seja-me permitido colacionar o depoimento do Pre-
sidente Theodore Roosevelt acerca da importância e da gravidade da 
utilização do “veto power”, verbis:

“It is customary to speak of the framers of our Constitution as having separated the 
judicial, the legislative and the executive functions of the government. The separation, 
however, is not in all respects sharply defi ned. The President has certainly most important 
legislative functions, and the upper branch of the national legislature shares with the Pre-
sident one of the most important of his executive functions; that is, the President can either 
sign or veto the bills passed by Congress, while, on the other hand, the Senate confi rms or 
rejects his nominations. Of course the President can not initiate legislation, although he 
can recommend it. But unless two-thirds of Congress in both branches are hostile to him, 
he can stop any measure from becoming a law. This power is varyingly used by different 
Presidents, but it always exists, and must always be reckoned with by Congress.”10

Nessa mesma linha, ainda, o pensamento do Presidente Calvin Co-
olidge, verbis:

“When I took offi ce I gave an oath to support the Constitution of the Unites States. 
(...) My oath was not to take a chance on the Constitution; it was to support it. When the 
proponents of this measure do not intend to jeopardize their safety by acting under it, why 
should I jeopardize my oath by approving it?

We have had too much legislating by clamor, by tumult, by pressure. Representative 
government ceases when outside infl uence of any kind is substituted for the judgment of the 

9  In RTJ 13/91.
10  In Presidential Addresses and State Papers of Theodore Roosevelt. Part one. New York: P. F. Collier & 
Son Publishers. p. 2-3.
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representative. This does not mean that the opinion of constituents is to be ignored. It is to 
be weighed most carefully... Opinions and instructions do not outmatch the Constitution. 
Against it they are void.”11

Com efeito, a instituição do veto pelas constituições visou a aten-
der a uma necessidade universalmente sentida, qual seja, a de fornecer 
meios ao Executivo de expungir dos textos legislativos “pingentes” ou 
“caudas”, ou riders, como os autores americanos os denominam, acres-
centados pelos parlamentares no decorrer do processo legislativo.

A gravidade dessa medida, quando utilizada pelo titular do Execu-
tivo   pois o coloca na posição de defensor da Carta Magna, exercendo 
um verdadeiro controle preventivo para resguardá-la de qualquer vio-
lação ao seu texto, resultante da entrada em vigor de uma lei incons-
titucional   implica, uma vez aposto o veto, a impossibilidade de sua 
posterior retratação.

Verba clara non admittunt interpretationem, neque voluntas conjec-
turam.

11  COOLIDGE, Calvin. The Price of Freedom: speeches and addresses. New York/London: Charles Scri-
bner’s Sons, 1924. p. 406-7.
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As mudanças no trabalho judiciário e a saúde dos 
usuários: efeitos da virtualização dos processos 

judiciários

Cândido Alfredo Silva Leal Júnior*1

Resumo

Desde 2004, existem processos judiciais tramitando em meio exclu-
sivamente eletrônico. A partir de 2010, o TRF4 implantou o processo 
eletrônico em todas as suas unidades, judiciárias e administrativas. Essa 
mudança é considerável e traz efeitos sobre a condição física e psíquica 
dos usuários, bem como sobre as tarefas, o tempo e a informação mane-
jada por aqueles que trabalham com o processo eletrônico. Este artigo 
trata das mudanças trazidas pelo processo eletrônico quanto à saúde e 
à forma de trabalhar daqueles que utilizam as ferramentas virtuais para 
o trabalho judiciário, bem como mostra como a questão de saúde no 
trabalho vem sendo tratada no âmbito da Justiça Federal da 4ª Região 
quanto ao processo eletrônico. Abordamos o problema da tensão entre 
as exigências da sociedade por uma justiça célere e efi ciente (artigos 5º, 
XXXV e LXXVIII, e 37, caput, da CF) e o direito de juízes e servidores 
à saúde no trabalho (artigos 7º, XXII, e 39, § 3º, da CF). Tratamos dos 

*1Desembargador Federal do TRF4, Presidente da Comissão de Saúde e Processo Eletrônico, instituída 
pela Portaria 1035/2011, na gestão da Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler na Presidência 
do TRF4 (2011-2013).
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impactos e das consequências da implantação do processo eletrônico e 
das ferramentas virtuais, destacando os efeitos da virtualização sobre o 
corpo, sobre a mente, sobre as tarefas, quanto ao tempo e quanto à in-
formação, e de como podemos lidar com esse problema para aproveitar 
os pontos positivos e mitigar os negativos da virtualização do traba-
lho judiciário. Apresentamos algumas práticas da Comissão de Saúde e 
Processo Eletrônico do TRF4. Concluímos que a responsabilidade pela 
saúde é individual e institucional, que é obrigação constitucional dos 
gestores cuidar da saúde dos usuários do processo eletrônico e que isso 
traz repercussões sobre a efi ciência do serviço e sobre a qualidade da 
prestação jurisdicional.

Palavras-chave: Saúde no trabalho. Processo eletrônico. Efeitos da 
virtualização.

Sumário: Introdução. 1 Qual é o problema? 2 Por que é um problema? 
(a) Efeitos da virtualização sobre o corpo. (b) Efeitos da virtualização 
sobre a mente. (c) Efeitos da virtualização sobre as tarefas. (d) Efeitos 
da virtualização quanto ao tempo e à informação. 3 Como lidar com 
esse problema? 4 A Comissão de Saúde e Processo Eletrônico. (a) 
Estudando o problema. (b) Enfrentando o problema. 5 Algumas 
iniciativas da Comissão. (a) Ênfase e melhoria na usabilidade do 
e-Proc2. (b) Discussão sobre os processos virtuais de trabalho e suas 
rotinas. (c) Inclusão da saúde nas pautas de eventos e debates. (d) 
Debate e difusão das pausas no trabalho. (e) Melhoria da comunicação 
interna entre TI e usuários. (f) Difusão de informações sobre 
ergonomia. (g) Outras medidas sugeridas ou tratadas. Conclusões.

Introdução

Este artigo trata das mudanças trazidas pelo processo eletrônico 
quanto à saúde e à forma de trabalhar daqueles que utilizam as ferra-
mentas virtuais para o trabalho judiciário, bem como mostra como a 
questão de saúde no trabalho vem sendo tratada no âmbito da Justiça 
Federal da 4ª Região quanto ao processo eletrônico.1

Nossa proposta é apresentar o problema (as mudanças na forma de 
trabalhar decorrentes do processo eletrônico), mostrar por que isso é 

1  Este texto foi escrito a partir de apresentações sobre “Nós e o processo eletrônico – Efeitos da virtualiza-
ção” (Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Ciclo sobre Qualidade de Vida no Trabalho, 26.10.2012) e 
“As mutações do trabalho e a nossa saúde” (Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Seminário Atualidade 
e Futuro da Administração da Justiça, 12.03.2013).
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um problema (os efeitos da virtualização) e falar de como tentamos 
lidar com esse problema (justiça com saúde e processo saudável).

A partir da experiência e das práticas da Comissão para Estudo dos 
Impactos do Processo Eletrônico sobre a Saúde dos Usuários, por nós 
presidida no biênio 2011-2013 no âmbito do Tribunal Regional Federal 
da 4ª Região (RS, SC e PR), queremos propor algumas refl exões sobre 
saúde e processo eletrônico na perspectiva dos usuários dessas novas 
ferramentas eletrônicas.2

Parece-nos que não basta colocar à disposição dos usuários novos 
recursos tecnológicos para o processo eletrônico, mas é preciso acom-
panhar de perto como essas novas ferramentas podem contribuir para a 
melhoria da prestação jurisdicional sem comprometer a saúde daqueles 
que as têm de utilizar para realizar o trabalho judiciário.

Nosso objetivo é motivar cada um que trabalha com o processo ele-
trônico para que refl ita um pouco sobre sua forma de trabalhar e sobre 
os impactos que as novas tecnologias e ferramentas trazem para sua 
saúde e para que aceite a sugestão de incorporar a saúde em suas pre-
ocupações individuais e assim possa contribuir com suas escolhas no 
presente para envelhecer com saúde no futuro.

Muitas dessas refl exões foram discutidas no âmbito daquela comis-
são instituída no TRF4, apresentadas em reuniões internas e mostradas 
em eventos com outros órgãos públicos, procurando debater e estimular 
o debate sobre como as mudanças na forma de trabalhar refl etem em 
nossa saúde e sobre o que podemos fazer para mitigar algumas das con-
sequências indesejadas dessas mudanças.

1 Qual é o problema?

De um lado, os cidadãos e a sociedade exigem um processo célere 
e justo, que atenda com efi ciência e com celeridade à garantia consti-
tucional de acesso à justiça. O processo judicial, antes feito de papel e 
substanciado em autos físicos, mudou e se tornou eletrônico, com autos 
2  Agradecemos à Desembargadora Marga Inge Barth Tessler, então Presidente do TRF4, pela iniciativa de 
instituir a Comissão para Estudo dos Impactos do Processo Eletrônico sobre a Saúde dos Usuários (Portaria 
TRF4 1035, de 13.09.2011). Também agradecemos aos demais integrantes da Comissão pela oportunidade 
de discutir tantas questões interessantes, especialmente a Rogério Welter, Eduardo César Weber, Regaldo 
Amaral Milbradt, Cristian Ramos Prange, Luís Olavo Melo Chaves, Carlos Alberto Colombo, Vanessa Dias 
Corrêa e Rogério Alexandre Nedir Dornelles, pela capacidade de transformarem aquelas discussões nas 
ações e medidas concretas mencionadas neste texto.
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virtuais e novas formas de documentar atos processuais e prestar juris-
dição. O processo mudou para melhor servir ao cidadão e à sociedade, 
que têm direito a processo judiciário capaz de atender àqueles imperati-
vos de justiça e de celeridade previstos na Constituição quando estabe-
lece que “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 
ameaça a direito” (artigo 5º, XXXV), que “a todos, no âmbito judicial 
e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os 
meios que garantam a celeridade de sua tramitação” (artigo 5º, LXX-
VIII) e que “a administração pública (...) obedecerá aos princípios de 
(...) efi ciência” (artigo 37, caput).

De outro lado, juízes e servidores não são ferramentas de trabalho 
nem objetos de gestão. São pessoas, com corpo e espírito, sujeitos aos 
efeitos do trabalho e, principalmente, titulares de direito constitucional 
à saúde e à proteção de suas expectativas de vida e da possibilidade de 
envelhecerem com saúde. Não são peças da engrenagem judiciária, que 
possam ser descartadas ou substituídas ao sabor das vontades dos admi-
nistradores ou das ideias dos gestores públicos. Precisam de ferramen-
tas apropriadas para desempenharem suas atribuições e cumprirem seu 
papel de prestar jurisdição e contribuir para a prestação da jurisdição. 
Também têm direito a esse processo de trabalho saudável, decorrendo 
do texto constitucional que “são direitos dos servidores públicos (...) 
redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, 
higiene e segurança” (artigos 7º, XXII, e 39, § 3º).

Ou seja, o problema que temos para enfrentar surge das tensões entre 
a saúde e o trabalho, fruto daquilo que é exigido de juízes e servidores 
para cumprirem suas atribuições e das ferramentas de que dispõem para 
tanto. A efi ciência das ferramentas (objetos) não pode desconsiderar a 
saúde daqueles que as utilizam (sujeitos). O trabalho não pode adoecer 
nem contribuir para o adoecimento de quem trabalha.

Na Justiça Federal da 4ª Região, a mudança para o processo ele-
trônico não é novidade, já que fomos pioneiros em sua implantação e 
adoção nos Juizados Especiais Federais desde 2004 (projeto piloto) e 
2006 (e-Proc1, que era a primeira versão do processo eletrônico, usada 
nos JEFs). Depois tivemos a Lei 11.419, de 2006, regulamentando o 
processo eletrônico em todos os tribunais, e a Meta 10 do CNJ de 2009, 
estabelecendo que os tribunais deveriam começar a implantação gradu-
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al do processo eletrônico. Em 2010, o TRF4 adotou o processo eletrô-
nico para todos os novos processos em todas as unidades judiciárias do 
primeiro e do segundo graus (RS, SC e PR), universalizando o e-Proc2 
e também instituindo o SEI para os processos administrativos.

Com essa implantação radical e total do processo eletrônico em to-
das as unidades judiciárias e administrativas, a partir de 2010, surgiu 
em 2011 um novo desafi o para o TRF4: buscar um processo eletrônico 
que fosse saudável para seus usuários, iniciando então uma nova e pio-
neira etapa no processo eletrônico.

Agora que o processo eletrônico se tornou irreversível e foi univer-
salizado como forma de trabalhar na 4ª Região, surgem novos desafi os 
que decorrem da radical mudança havida na forma de realizar o tra-
balho judiciário em autos virtuais, sem o suporte do papel para docu-
mentar os atos processuais ou examinar os que já foram praticados. Por 
exemplo, como se adaptar às novas rotinas eletrônicas? Como adaptar 
as novas ferramentas virtuais às nossas necessidades? Como reaprender 
a trabalhar sem autos físicos e sem apoio no papel?

O desafi o mais importante parece ser como tornar o trabalho eletrô-
nico sustentável para nossos corpos e nossas mentes, evitando o desgas-
te físico e o esgotamento psíquico que o trabalho ininterrupto frente à 
tela do computador pode trazer, buscando caminhos e alternativas para 
escapar do ciclo perigoso que mina nossa saúde, começando pelo des-
conforto, passando pelo mal-estar, transformando-se em doença e, nos 
casos mais graves, levando à incapacidade. Como são novos e repetiti-
vos os movimentos exigidos de nossos corpos, como é diferente a carga 
exigida de nossa mente pela presença constante em frente ao compu-
tador, a questão que surge é o que fazer para aproveitar os bons efeitos 
da mudança para a ferramenta eletrônica e neutralizar os maus efeitos 
de trabalhar incessantemente com uma tela, um mouse e um teclado de 
computador para realizar praticamente todas as tarefas e rotinas que o 
processo judiciário exige para que a jurisdição seja prestada e os atos 
processuais, praticados.

2 Por que é um problema?

Estamos tratando a questão como um problema porque, como geral-
mente acontece, as novas tecnologias têm um lado positivo (facilitam o 
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trabalho) e outro negativo (sobrecarregam o usuário). Essa dupla face 
das ferramentas eletrônicas, que podem ser remédio ou veneno, depen-
dendo de como sejam utilizadas, é o que motiva a refl etirmos sobre os 
efeitos da virtualização dos processos sobre nossa saúde.

Com o processo físico, trabalhávamos de uma forma diferente da-
quela com que passamos a trabalhar com os autos eletrônicos. Muita 
coisa mudou, muita coisa foi facilitada, mas outros riscos surgiram para 
nossa saúde. Por exemplo, não há mais risco de um juiz ou servidor 
se contaminar com leptospirose (como já aconteceu) porque manuseou 
processos de papel que fi caram em um arquivo onde havia ratos. Mas 
há o risco decorrente da exposição frequente à tela do computador para 
consultar os autos eletrônicos e documentar os atos processuais no meio 
virtual. Ou seja, a forma de trabalhar mudou, os riscos mudaram e os 
cuidados que precisamos ter também mudaram. É por isso que agora 
examinaremos o que mudou para juízes e servidores quanto às suas 
rotinas e ferramentas de trabalho diário, identifi cando essas diferenças 
e procurando estabelecer, a partir dessas diferenças e das novas neces-
sidades, novos cuidados que devemos tomar para que a saúde daqueles 
que trabalham seja preservada.

A grande diferença é que agora o processo não é mais físico, mas 
está integralmente no computador. Não é mais composto de papéis que 
pudessem ser manuseados e movimentados, mas agora está dentro do 
computador, em um meio eletrônico, totalmente virtualizado. O papel 
foi substituído pela tela, a leitura foi substituída pela visualização. Não 
folheamos mais páginas dos autos, mas usamos teclado e mouse para 
nos movimentar dentro do processo.

A tela passa a ter dupla função: manusear o processo e escrever a de-
cisão. Antes, no processo físico, usávamos o computador para escrever 
a decisão. Quando precisávamos examinar o que estava no processo, 
não usávamos tela nem teclado nem mouse para isso. Usávamos nossas 
mãos para folhear os autos físicos e seus volumes. No canto de cada 
página, havia um carimbo com o número da página. Analisávamos o 
processo como se lia um livro. Agora, os autos do processo estão dentro 
do computador, precisamos de duas telas para trabalhar com conforto, 
usando uma delas para escrever a decisão (como fazíamos antes), mas 
precisando da outra para visualizar os atos e termos do processo a par-
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tir do que vamos interpretar, analisar, construir, decidir, documentar, 
escrever.

Como consequência, teclado, mouse e tela passam a imperar. Nosso 
contato com o processo e com os atos processuais (visualizar, exami-
nar, documentar, produzir, escrever) passa a ser feito por meio daque-
las três ferramentas. Dependemos apenas dessas três ferramentas para 
trabalhar. Nossos corpos e nossas mentes estão submetidos àquelas três 
ferramentas.

Essas mudanças agem sobre nós. Os efeitos da virtualização vão 
além da simples troca do papel pelo meio virtual. O processo eletrônico 
é mais do que nova tecnologia. Traz para o usuário novas formas de lei-
tura, escrita, pensamento, decisão. Muda a forma de trabalhar, mudam 
as rotinas, mudam as exigências sobre corpo e mente.

Para podermos lidar com essas mudanças, aproveitando o que elas 
têm de bom (vantagens) e neutralizando o que elas têm de ruim (des-
vantagens), precisamos conhecer as consequências da virtualização do 
nosso trabalho.

(a) Efeitos da virtualização sobre o corpo
O principal efeito físico é aquele que já foi referido: o acesso aos au-

tos e o manuseio do processo se dão pela tela, pelo mouse e pelo tecla-
do. Fisicamente, isso sobrecarrega olhos, mãos, dedos e braços, porque 
os movimentos são repetitivos e frequentes. Quantas vezes teclamos? 
Quantas vezes movimentamos o mouse? Quanto tempo fi camos olhan-
do para as duas telas durante a jornada diária de trabalho? Aquelas três 
ferramentas exigem mais quantidade de movimentos, mas envolvem 
menos variedade nesses movimentos. Ou seja, uso mais vezes olhos, 
mãos e dedos, ao mesmo tempo em que os tipos de movimentos que 
faço com esses membros e órgãos têm pouca variedade e se repetem 
constantemente.

Além disso, na época do papel, quando o servidor terminava de tra-
balhar em um processo, geralmente se via estimulado a levantar e a se 
deslocar, seja levando o processo que terminou para outro setor, seja 
buscando um novo processo para trabalhar. O processo se movimentava 
fora do computador, e o usuário era geralmente quem fazia essa movi-
mentação física. Com isso, havia exercício espontâneo durante a jorna-
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da de trabalho, já que difi cilmente alguém poderia passar o dia inteiro 
sentado na frente da tela do computador, sem levantar e sem se mexer. 
Agora, como os autos dos processos estão dentro do computador, à nos-
sa disposição, bastando um simples clique para acessá-los e movimen-
tá-los, diminuem também os diferentes gestos e movimentos que eram 
feitos ao longo do dia para folhear, carregar, buscar, levar, abrir, fechar 
um processo. Com isso, se o usuário não se cuidar, passará o dia inteiro 
sentado, fazendo apenas os movimentos limitados mas repetitivos que 
lhe permitem e exigem o teclado, o mouse e a tela do computador.

(b) Efeitos da visualização sobre a mente
Considerando o trabalho eletrônico, nossa mente também sente a 

diferença de buscar as informações em autos virtuais. Psiquicamen-
te, o novo processo exige mais atenção e mais concentração do usuá-
rio. Mais atenção porque o contato com o processo é feito pela tela do 
computador, não mais lendo o papel, mas visualizando o documento. 
Mais concentração porque o computador dispersa mais, não se limita 
ao processo eletrônico, mas abre uma gama de softwares, sistemas e 
programas disponíveis naquele mesmo computador (e-mails, Internet, 
intranet, etc.). Buscar informações em autos virtuais exige mais con-
centração e oferece mais risco de dispersão, resultando que o trabalho 
mental é intensifi cado e, com certeza, tenderemos a cansar mais.

Além disso, o tempo acaba sendo acelerado com as rotinas automá-
ticas do processo eletrônico, já que os prazos se vencem sozinhos e as 
tarefas são instantaneamente cobradas do usuário. Não é preciso que os 
autos sejam feitos conclusos quando vence o prazo porque isso se dá de 
forma automática. O computador nos cobra e quer determinar nosso rit-
mo de trabalho, e às vezes vai parecer que o trabalho nunca acaba: não 
temos mais a sensação da pilha de processos que foi vencida, porque 
as tarefas vão brotando automaticamente à medida que o tempo passa 
e que os prazos (instantaneamente) se vencem e (automaticamente) são 
certifi cados.

Há também nossa impotência frente ao computador, que ocorre 
quando surge algum problema na rede ou instabilidade nos sistemas. 
Nesses momentos críticos, o usuário que não domine totalmente os re-
cursos da informática precisa pedir ajuda a algum setor de informática, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 13-104, 2014 57

que nem sempre pode atender imediatamente a demanda. O usuário se 
vê então frustrado, impossibilitado de trabalhar, e se sente quase injusti-
çado pela ingratidão do computador: quer trabalhar, mas o computador 
não permite. Quer concluir suas tarefas, mas o computador demora para 
responder ou responde lentamente, podendo inclusive travar e obrigar 
o usuário a começar tudo de novo (reinicializar seus sistemas...), o que 
pode ser muito frustrante e acrescentar novas tensões ao trabalho judi-
ciário, normalmente já tenso e confl ituoso.

Por fi m, há também o risco do isolamento que o computador traz. 
É aquela história do adolescente que tem poucos amigos reais e fi ca 
trancado no seu quarto, relacionando-se com o mundo real pelas redes 
sociais. O mesmo risco existe para quem fi ca trabalhando em frente ao 
seu computador, transforma sua mesa em uma estação de trabalho que 
acaba virando uma ilha isolada e só se comunica com os colegas pelo 
computador, mandando e-mails, mensagens instantâneas ou lembretes 
dentro do sistema eletrônico. Esse risco de isolamento existe, uma vez 
que o trabalho passa a ser individual, diminuindo contatos físicos e li-
mitando os relacionamentos interpessoais. O computador passa a ser 
nosso companheiro e quase não sentimos mais necessidade de “visitar” 
a mesa do colega para levar ou buscar um processo ou conversar sobre 
algum outro processo. Tudo é feito pelo sistema, eletrônica e virtual-
mente.

(c) Efeitos da virtualização sobre as tarefas
Uma das grandes vantagens do processo eletrônico é estar disponível 

a toda hora e poder ser acessado de qualquer lugar. O usuário pode fazer 
seu trabalho na mesa de seu gabinete ou secretaria, mas também pode 
acessar os processos e trabalhar de sua casa, em viagens, em qualquer 
lugar onde tenha acesso ao mundo virtual onde estão as ferramentas de 
trabalho. A acessibilidade é tamanha que sequer é preciso que o usuário 
tenha um computador ou notebook para acessar o sistema eletrônico, já 
que pode fazê-lo com tablets ou outros equipamentos “portáteis”, como 
celulares, facilitando muito a realização de suas tarefas.

Entretanto, isso também tem um lado negativo: há risco de que as 
esferas de trabalho e de vida pessoal sejam confundidas, já que posso 
acessar os processos de minha casa ou de qualquer outro local de não 
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trabalho onde me encontre. Aliás, todos os locais passam a ser possíveis 
lugares de trabalho, bastando que se tenha acesso à rede mundial de 
computadores.

Daí surge o risco do trabalho total, já que os processos virtuais e o 
sistema eletrônico estão acessíveis de qualquer lugar, 24 horas por dia, 
sete dias por semana. É preciso muita disciplina para não ceder à ten-
tação de adiantar o serviço de casa ou então de acessar para dar apenas 
uma “olhadinha” em um processo ou concluir uma tarefa que fi cou ina-
cabada, misturando assim os espaços de trabalho e de vida.

Outro efeito da virtualização diz respeito à redistribuição e à remo-
delagem das tarefas de andamento processual, já que todos passam a 
praticar atos cartorários. Juízes e advogados, que anteriormente não fa-
ziam o trabalho cartorário de preencher formulários ou registrar a movi-
mentação dos processos, acabam sendo chamados a praticar esses atos, 
sobrecarregando-os mais ainda com rotinas que não lhes eram próprias 
como, por exemplo, preencher autuação, lançar andamentos processu-
ais, preencher cabeçalhos e outros atos cartorários.

Ao mesmo tempo, há uma signifi cativa mudança nas necessidades 
de capacitação da força de trabalho judiciário, quanto aos servidores. 
Anteriormente, grande parte do trabalho processual era feito por pes-
soal técnico e auxiliar: receber petições, protocolar documentos, furar 
e numerar folhas, juntá-las aos autos, certifi car prazos, fazer conclu-
são, etc. Agora, esse trabalho cartorário desaparece e é automatizado, 
passando a ser feito pelo sistema eletrônico, sem necessidade da inter-
venção humana. Entretanto, ao mesmo tempo em que escasseiam as 
exigências de trabalho técnico-auxiliar, é incrementada a exigência de 
trabalho de análise processual: exigem-se servidores mais qualifi cados, 
com formação jurídica, para auxiliar em tarefas de análise do processo 
que envolvem o exame de petições, documentos e provas disponíveis 
de forma virtual nos autos eletrônicos.

Essa mudança quanto às necessidades de capacitação da força de traba-
lho precisará ser estudada e equacionada pelos órgãos de recursos huma-
nos, dando conta das novas exigências decorrentes do aumento do trabalho 
de análise jurídica e do problema do aproveitamento daqueles servidores 
que não tinham essa qualifi cação, que faziam serviço técnico-auxiliar e que 
correm o risco de se tornarem “obsoletos” no mundo virtual.
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(d) Efeitos da virtualização quanto ao tempo e à informação
Como vimos, o processo eletrônico traz alguns ônus para o usuário: 

(a) psiquicamente, exige mais atenção e mais concentração, consequen-
temente cansando mais; (b) a velocidade de tramitação aumenta, o tra-
balho pode parecer que nunca acaba, fi ca fácil peticionar, não é preciso 
se deslocar para examinar o processo, o que aumenta consideravelmen-
te a carga e as exigências do trabalho, também cansando mais; (c) o 
tempo do processo é acelerado, as rotinas são automáticas, os prazos se 
contam e se vencem sozinhos, não é preciso lançar conclusão porque 
o computador nos cobra e quer dar o nosso ritmo de trabalho, também 
cansando mais; (d) às vezes, quando surgem problemas de lentidão, 
inconsistências ou instabilidade dos sistemas e da rede, pode ser frus-
trante permanecer diante da tela do computador, tendo que aguardar o 
processamento ou a reinicialização do sistema.

Entretanto, o processo eletrônico traz muitos ganhos para o usuário 
e para quem utiliza o serviço judiciário. Primeiro, os ganhos quanto ao 
tempo são evidentes: fi ca mais fácil “processar o processo”. Ele prati-
camente andará sozinho, dependendo do impulso dos usuários externos 
(advogados) e não mais dependendo de servidores para que os autos se-
jam feitos conclusos ou os prazos sejam contados e certifi cados. Além 
disso, não é mais necessária a presença física na secretaria da vara para 
que as petições sejam protocoladas, já que isso pode ser feito de qual-
quer lugar, a qualquer tempo, 24 horas por dia, sete dias por semana. 
Geralmente, esses são os ganhos mais lembrados do processo eletrôni-
co.

Mas existe outro ganho do processo eletrônico, que é pouco men-
cionado e que queremos ressaltar aqui: há possibilidade de ganho em 
termos de qualidade nos julgamentos, principalmente de órgãos cole-
giados, porque todos os envolvidos podem ter acesso imediato e simul-
tâneo a informações atualizadas do processo, às petições e às provas 
contidas nos autos. Em um órgão colegiado, não é mais apenas o relator 
que terá acesso aos autos, mas qualquer outro julgador poderá aces-
sar a íntegra dos autos eletrônicos a qualquer tempo, inclusive simul-
taneamente. Não é mais preciso “pedir vista” dos autos ou solicitar os 
autos físicos emprestados a outro gabinete para conhecer sua íntegra; 
basta consultar o sistema eletrônico e todos os atos do processo, peti-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 13-104, 201460

ções, documentos e provas, estarão imediatamente disponíveis. Ainda, 
quando o julgamento depende de outro processo ou incidente que esteja 
disponível em outra unidade judiciária, o acesso também é integral e 
imediato, permitindo que o tribunal que julga o agravo de instrumento 
saiba exatamente o que aconteceu e o que está acontecendo no juízo 
que proferiu a decisão agravada. Ou seja, a informação do processo está 
sempre disponível para os demais julgadores, independentemente de 
vista ou carga, e isso traz possibilidade de enorme ganho na qualidade 
dos julgamentos porque teremos possibilidade de acessar a íntegra do 
processo a qualquer momento, inclusive durante a própria sessão de 
julgamento.

3 Como lidar com esse problema?

Em resumo, o processo eletrônico acelera o andamento do tempo 
processual (dispensa muitos atos cartorários e encurta as distâncias), 
mas acaba exigindo mais esforço físico e psíquico dos respectivos usu-
ários (submissão à tela, ao teclado e ao mouse do computador). Como 
não temos como retroceder e deixar de considerar as inegáveis vanta-
gens do avanço tecnológico, cabe-nos enfrentar aqueles efeitos e adap-
tar-nos àquelas mudanças. A questão é: como fazer isso? Como lidar 
com esse problema? O que está ao nosso alcance e ao alcance da nossa 
instituição para fazer as novas ferramentas eletrônicas mais saudáveis 
ou menos nocivas ao usuário?

O problema é mais amplo do que se pode pensar. Não está restrito 
apenas à esfera judiciária nem ao ambiente de trabalho das varas e dos 
tribunais, porque esse acirramento das exigências feitas sobre corpo e 
mente dos usuários não decorre apenas da adoção do processo eletrôni-
co, mas também envolve o estabelecimento de metas de produtividade, 
a submissão da atividade judiciária a um regime de quase gestão em-
presarial, as crescentes demandas da sociedade por uma justiça mais 
ágil e a crise de autoestima que o Judiciário vem sofrendo atualmente, 
muitas vezes sendo generalizados os maus exemplos nele encontrados 
e desconsiderada a maioria silenciosa e honesta, que procura realizar 
da melhor forma possível suas atribuições de prestar jurisdição e servir 
aos cidadãos.

O problema também é amplo porque não está apenas no ambiente 
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judiciário, mas envolve uma série de questões de adaptação e mudan-
ça pelas quais passou e ainda passa a sociedade, que se informatiza e 
vê o computador e as novas tecnologias ocupando praticamente todos 
os espaços da vida da pessoa, inclusive no âmbito pessoal e familiar. 
Dependemos do computador não apenas para trabalhar (processo ele-
trônico), mas também para pagar nossas contas, para estudar, para fazer 
compras, para receber correspondências (e-mails), para nos relacionar 
com outras pessoas, para obter informação, para ler jornais, para nos 
divertir com fi lmes ou jogos, entre muitas outras atividades diárias que 
praticamos sentados em frente a uma tela de computador ou tablet, e até 
mesmo diante de um diminuto aparelho de celular.

O usuário, portanto, não fi ca frente à tela do computador apenas 
quando trabalha com o processo eletrônico, mas em grande parte das 
outras atividades que realiza, inclusive no âmbito pessoal e doméstico.

Considerando essa abrangência das mudanças enfrentadas pelos 
usuários do processo eletrônico nas suas ferramentas de trabalho e le-
vando em conta também a exposição diária ao computador nos espaços 
de não trabalho do usuário, precisamos buscar alternativas e soluções 
para o problema que nos permitam viver em um ambiente de saúde no 
trabalho e no processo.

Por isso, no âmbito do TRF4, procuramos iniciar uma refl exão so-
bre a busca de saúde no trabalho e no processo, enfocando três pontos 
principais: (a) a busca de uma gestão sustentável para o nosso trabalho, 
começando por tentar nos adaptar para sobreviver àquelas mudanças e 
então procurar cada vez mais soluções de saúde no âmbito do processo 
eletrônico; (b) a busca do envolvimento das pessoas, gestores e usuá-
rios, com a questão, procurando práticas que estimulassem a solidarie-
dade e o compartilhamento de soluções no trabalho; (c) a busca de um 
comprometimento hoje para preservar o amanhã, procurando estimular 
a refl exão sobre as nossas escolhas de hoje e seus refl exos sobre as pos-
sibilidades do amanhã.

4 A Comissão de Saúde e Processo Eletrônico

Entendemos que a implantação total do processo eletrônico na 4a Re-
gião da Justiça Federal envolveu dois momentos distintos. Em uma pri-
meira etapa (2009-2011), as ferramentas de processo eletrônico foram 
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criadas e implantadas em todas as unidades judiciárias, com o grande 
desafi o que isso representava. Em um segundo momento (2011-2013), 
tratou-se de estabilizar as ferramentas implantadas e adotar medidas 
de correção e ajuste dessas ferramentas, procurando trazer conforto ao 
usuário. O trabalho da comissão surgiu nesse segundo momento, contri-
buindo com a administração e as áreas de tecnologia do tribunal nesse 
sentido.

Essas refl exões e práticas estiveram sendo constantemente debatidas 
no âmbito da Comissão de Saúde e Processo Eletrônico, instituída pela 
Portaria TRF4 1035, de 13.09.2011, por iniciativa da então Presiden-
te do TRF4, Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler, para 
estudo dos impactos do sistema de processo eletrônico sobre a saúde 
dos usuários e para propor medidas para sanar seus efeitos quanto aos 
usuários internos.3

Essa comissão foi criada a partir da constatação da necessidade de 
tratamento dessas questões no âmbito da 4ª Região e de pesquisas re-
alizadas pelo Sintrajufe e pela Ajufergs sobre o bem-estar no trabalho.

Integrada por juízes, servidores e representantes sindicais, é fruto 
da convergência de dois fatores principais: (a) a demanda dos usuários 
e das entidades de classe por saúde no trabalho, que foi resultado de 
pesquisas feitas por estas junto aos seus associados (juízes e servido-
res) e do senso comum dos usuários, que reclamavam e demandavam 
modifi cações e adaptações que corrigissem e suprissem as difi culdades 
iniciais da implantação total do processo eletrônico em todas as unida-
des judiciárias; (b) a percepção da administração do tribunal de que era 
necessário abrir um espaço institucional para que essas demandas fos-
sem discutidas e canalizadas para ações concretas que pudessem apon-
tar caminhos para enfrentar e mitigar os efeitos da virtualização sobre 
as pessoas do Judiciário.

Com caráter multidisciplinar, o trabalho pretendeu mapear os possí-
veis problemas e doenças provocados pelo uso do processo eletrônico e 

3  Em outro texto, tivemos oportunidade de apresentar em detalhes a forma de atuação da comissão e as 
principais medidas propostas e ações executadas no biênio 2011-2013 (LEAL JÚNIOR, Cândido Alfredo 
Silva. O processo eletrônico e a saúde do usuário: a experiência do TRF4 em busca de um processo sau-
dável. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 57, dez. 2013. Disponível em: <http://www.revis-
tadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao057/Candido_LealJunior.html>). Agora, apenas nos reportamos àquele 
texto, sem repetir aqui o que foi lá detalhado.
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propor ações concretas para evitá-los ou mitigá-los. Entre os principais 
objetivos, estavam o aperfeiçoamento do sistema eletrônico e das suas 
ferramentas e também uma melhor qualidade de vida para os usuários, 
obrigados a fi car mais tempo expostos ao computador e sujeitos aos 
efeitos da virtualização do trabalho.

A comissão tinha por objetivo que o processo eletrônico fosse me-
lhorado, valorizando e resgatando a fi gura do usuário, tornando-o me-
nos objeto passivo e mais sujeito ativo desse processo de implantação 
das mudanças tecnológicas. A ideia principal era humanizar o processo 
eletrônico, valorizando o usuário e chamando atenção para a importân-
cia de medidas de usabilidade e ergonomia para o desenvolvimento das 
ferramentas e dos sistemas do processo eletrônico.

Planejamos realizar o trabalho da comissão em duas etapas, envol-
vendo diagnosticar e enfrentar o problema. As medidas adotadas em 
cada uma dessas etapas eram distintas, mas isso não quer dizer que os 
momentos tivessem ocorrido de forma sucessiva. Ao contrário, o tra-
balho da comissão era construído a cada reunião, mesclando refl exão 
e prática.

Em um primeiro momento (refl exão), pretendemos identifi car e ma-
pear o problema para examinar o que já tinha sido feito, o que era pro-
blemático e como poderíamos pensar em enfrentar essas questões.

Em um outro momento (prática), pretendemos debater e adotar me-
didas para reduzir e mitigar os efeitos indesejados do processo eletrôni-
co e buscar saúde e qualidade para a vida e para o trabalho do usuário 
daquelas ferramentas eletrônicas.

Vamos detalhar um pouco esses distintos momentos.
(a) Estudando o problema (primeira fase)

Principalmente nos primeiros meses de funcionamento (2011), o tra-
balho realizado pela comissão teve por objetivo estudar o problema e 
discutir sobre medidas de proteção da saúde dos usuários do processo 
eletrônico (juízes e servidores). O objetivo era chegar a um processo de 
trabalho que fosse bom para todos: justo para os cidadãos e saudável 
para os servidores.

Para tanto, a comissão discutiu e sintetizou sua proposta de trabalho 
a partir de um planejamento estratégico para sua atuação, estabelecendo 
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formas para pensar um processo justo e saudável. O grupo pretendeu 
identifi car e propor medidas para a melhoria do processo eletrônico e da 
saúde dos seus usuários internos, procurando condições para trabalhar 
bem sem adoecer.

Queríamos “um processo justo e saudável”, o que acreditávamos 
conseguir com a identifi cação e a proposição de medidas para a me-
lhoria do processo eletrônico e da saúde dos seus usuários internos, 
permitindo um processo (ferramenta adequada) justo (trabalhar bem) e 
saudável (sem adoecer).

(b) Enfrentando o problema (segunda fase)
Em um segundo momento (2012-2013), voltamos nossas atividades 

para a execução de medidas práticas tentando enfrentar e minorar o 
problema. Como dito antes, não há uma separação propriamente crono-
lógica entre as duas etapas, visto que, ao longo da existência da comis-
são, sempre foram realizadas reuniões periódicas em que eram trocadas 
experiências e feitas refl exões pelos integrantes da comissão, represen-
tando diversos setores da administração e dos usuários.

Ainda assim, pareceu conveniente separar os dois momentos, res-
saltando, na parte de prática, algumas experiências que adiante serão 
mencionadas, dentre as quais agora destacamos:

(a) a execução das medidas propostas, como foi a inclusão da temá-
tica sobre os fl uxos de trabalho eletrônico nos gabinetes do TRF4 no 
programa de desenvolvimento gerencial de 2012; o curso para facili-
tadores de ergonomia; o curso de usabilidade para desenvolvedores de 
tecnologia da informação;

(b) a discussão do problema além da comissão, mas dentro da insti-
tuição da Justiça Federal da 4a Região, como foi a inclusão da temática 
no encontro realizado sobre direito previdenciário e juizados especiais 
federais em Florianópolis, a participação no seminário sobre o futuro da 
administração da Justiça realizado pelo TRF4 em Porto Alegre, a parti-
cipação no seminário realizado pela JFRS em Porto Alegre com ênfase 
na Semana da Saúde;

(c) a discussão da temática com outros órgãos públicos, fora da Jus-
tiça Federal da 4a Região, como foi a inserção da temática no eixo res-
ponsabilidade social do projeto socioambiental apresentado pelo TRF4 
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na Rio+20, a participação em eventos e palestras no TJ-RS, no TRE-SC 
e no TRT4, os contatos institucionais e as visitas realizadas ao TRF4 
por outros órgãos, o comparecimento a reunião da comissão de membro 
do grupo de trabalho do CNJ sobre saúde de juízes e servidores.

5 Algumas iniciativas da comissão

O presente texto não pretende detalhar todas as práticas e refl exões 
feitas no âmbito da comissão. Nosso objetivo é apenas apresentar um 
panorama geral do que foi discutido e tratado pela comissão, mostran-
do um pouco do trabalho feito, dando mais publicidade à temática e 
estimulando refl exões para a continuidade do que foi até agora desen-
volvido.

Embora diversas questões tenham sido tratadas ao longo dos encon-
tros realizados e muitas delas dependam ainda de mais estudos, apre-
sentamos aqui um apanhado geral das principais questões tratadas, dei-
xando-as registradas e documentadas para que a refl exão dos usuários 
e daqueles que tiverem acesso a este texto possa contribuir para que 
continuem debatidas e aprimoradas.

(a) Ênfase e melhoria na usabilidade do e-Proc2
Deu-se prosseguimento ao trabalho feito por especialista em usabi-

lidade, para avaliar, internamente ao sistema e-Proc, o esforço exigido 
do usuário para a realização de suas tarefas, mapeando e identifi cando 
possíveis falhas ou defi ciências ergonômicas existentes no sistema. Foi 
realizado novo estudo sobre usabilidade, avaliando as novas interfaces 
do e-Proc2 e propondo outras melhorias que devessem ser feitas.

Apontou-se a necessidade de avançar em direção também à acessi-
bilidade das ferramentas eletrônicas e à universalização dos ambientes 
de trabalho virtuais, inclusive para permitir que a eles também tenham 
acesso servidores e usuários portadores de necessidades especiais, 
constatando-se que ainda existe uma série de obstáculos nas ferramen-
tas eletrônicas que prejudicam e até mesmo impedem o acesso à infor-
mação para pessoas cegas e defi cientes visuais.

Sugeriu-se e realizou-se curso específi co de usabilidade para a 
equipe de programadores de informática do TRF4, permitindo que 
tais profi ssionais atuassem no desenvolvimento do processo eletrô-
nico sempre considerando a usabilidade e as demandas dos usuários. 
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Esse curso de “Usabilidade de interfaces com o usuário para desenvol-
vedores de sistemas de informática da Justiça Federal da 4a Região” 
teve por objetivo capacitar nossos servidores da área de tecnologia da 
informação para criarem programas com uma boa interface com os 
usuários, o que signifi ca programas mais fáceis e também mais agra-
dáveis de utilizar.

O objetivo dessas medidas era atuar sobre os ambientes virtuais, tor-
nando-os mais amigáveis e mais confortáveis para o usuário, facilitan-
do o trabalho e o desempenho das tarefas e rotinas com as ferramentas 
eletrônicas.
(b) Discussão sobre os processos virtuais de trabalho e suas rotinas

A comissão apontou a necessidade de estudos para avaliar a nova 
forma de trabalho exigida para dar conta do processo eletrônico, tendo 
em conta a necessidade de identifi car os efeitos da nova sistemática 
(virtual) sobre a força e as rotinas de trabalho.

Para começar a repensar o processo e seus fl uxos de trabalho, altera-
dos a partir da implantação total do processo eletrônico, foi proposto o 
mapeamento do processo de trabalho judiciário, contando com auxílio 
de equipe multidisciplinar com representantes do 1º e do 2º graus de 
jurisdição, bem assim das áreas da educação e do direito. Tal estudo 
serviria de base para a preparação de cursos direcionados aos gestores, 
sendo eles mais práticos, colaborando para solucionar as difi culdades 
vivenciadas no ambiente de trabalho pelos servidores. Tal análise auxi-
liaria, também, na adequação da força de trabalho e das lotações ideais 
da 4ª Região, determinando o aceitável e o necessário para dar conta 
das tarefas em cada unidade judiciária.

Nessa linha de atuação, o TRF4 realizou encontro entre os servido-
res das áreas judicial e de informática, para que trocassem experiências 
e partilhassem conhecimentos. Na oportunidade, apuraram as difi cul-
dades no manuseio das ferramentas do e-Proc, e algumas demandas, de 
fácil solução, foram resolvidas imediatamente. Outras, que dependiam 
de programação, foram levadas à área de tecnologia da informação para 
análise e futura modifi cação no sistema, se for o caso.

Além disso, aproveitou-se o programa de desenvolvimento geren-
cial do TRF4 para focar, quanto à área judicial, nas rotinas de trabalho 
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dos gabinetes do TRF4 quanto ao processo eletrônico. O PDG consiste 
de cursos de aperfeiçoamento em gestão aos servidores com cargos de 
direção no TRF, e no ano de 2012 optou-se por tratar do processo ele-
trônico. Em uma primeira etapa, o consultor externo contratado (doutor 
em engenharia de produção) e a respectiva equipe de trabalho realiza-
ram visitas aos gabinetes e às secretarias do TRF4, conversando com os 
assessores e gestores sobre os fl uxos de trabalho do processo eletrônico 
em cada gabinete. A partir disso, foi elaborado o programa que seria 
desenvolvido em 2012, em workshops e seminários com a assessoria 
dos gabinetes do TRF4.

A intenção foi desenvolver um processo de ação e refl exão com os 
gestores, provocando debates e estimulando a formulação de novas pro-
postas de melhoria no trabalho com o processo eletrônico. A partir do 
mapeamento dos fl uxos de trabalho nos gabinetes do TRF4, propiciou-
se aos gestores a oportunidade de repensar suas rotinas de trabalho. Os 
gestores da área judiciária e da informática também estiveram presentes 
às ofi cinas de trabalho, podendo colher sugestões e críticas para a me-
lhoria das ferramentas do processo eletrônico de modo a atender exata-
mente aquelas demandas e difi culdades manifestadas na ocasião pelos 
gabinetes do TRF4.

Também foi realizado curso de ensino a distância sobre a constru-
ção do texto judiciário, pretendendo discutir a construção dos textos 
judiciários no contexto da Justiça Federal de 1º Grau e do Tribunal 
Regional Federal da 4a Região (sentenças, acórdãos, votos, decisões, 
despachos). Seu objetivo era sugerir refl exões sobre como esses textos 
são construídos e estimular a troca de experiências e boas práticas em 
termos de produção textual judiciária, procurando-se compartilhar es-
tratégias de escrita e produção textual que pudessem simplifi car e faci-
litar o trabalho judiciário cotidiano, mantendo nosso foco na realidade 
do processo eletrônico e na necessidade de textos claros e planejados 
para dar conta das novas exigências da escrita judiciária surgidas com o 
ambiente virtual de trabalho.

Foi importante que os usuários refl etissem sobre seus hábitos de es-
crita e fi cassem atentos para os processos e as etapas de construção 
dos textos judiciários e cartorários diariamente produzidos. É muito 
diferente manusear petições e decisões em papel, juntadas aos autos 
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de um processo físico, e trabalhar com os mesmos textos apresentados 
em forma eletrônica, visíveis apenas a partir da tela do computador. O 
curso procurou chamar atenção para a importância de os textos serem 
construídos de forma consciente, pensando no planejamento prévio e 
observando as técnicas de revisão posterior, facilitando assim a leitura 
pelos usuários que com eles venham a ter contato.

(c) Inclusão da saúde nas pautas de eventos e debates
A comissão sugeriu a inclusão da temática de saúde no trabalho em 

cursos e eventos para juízes e servidores. A proposta consistia em su-
gerir que fossem destinados espaços curtos antes ou durante as progra-
mações dos cursos ou eventos, para que um especialista falasse sobre 
questões atinentes à saúde no trabalho. Os profi ssionais dariam dicas de 
bem-estar, trariam problemas e indicações de soluções para resolver os 
problemas de saúde relacionados ao trabalho e discutiriam outros temas 
pertinentes.

Embora o tempo destinado à participação nos eventos pudesse pa-
recer escasso, procuramos aproveitá-lo da melhor maneira possível no 
sentido de expor a temática e sensibilizar os presentes. Pareceu-nos que 
essas pequenas participações em eventos organizados pela Emagis, pela 
DRH ou por outros órgãos do TRF4 seriam mais proveitosas do que 
a realização de evento único para tratar de saúde no trabalho, porque 
acabamos conseguindo atingir um maior público que, muitas vezes, não 
estaria diretamente interessado em participar de um evento exclusivo 
sobre saúde no trabalho.

De todas essas atividades em que a comissão se fez representar, de-
mos prosseguimento à ideia de que as discussões e questões discutidas 
na comissão fossem levadas a outros gestores e partilhadas com outros 
setores da Justiça Federal da 4a Região, promovendo constante discus-
são dessas questões e procurando gerar uma cultura de saúde nas preo-
cupações institucionais da Justiça e individuais de cada um.

Essa busca de outros interlocutores para a temática da saúde não 
fi cou restrita ao âmbito interno da Justiça Federal. Procuramos divul-
gar as boas práticas realizadas no âmbito do processo eletrônico da 4a 
Região para outros órgãos judiciários, visando a trocar experiências e 
partilhar com eles boas práticas.
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(d) Debate e difusão das pausas no trabalho
A comissão chegou a um consenso de que as pausas durante a jorna-

da de trabalho são importantes para a saúde do usuário e se constituem 
em medida benéfi ca para a recuperação da fadiga física e mental.

A comissão debateu exaustivamente o assunto, fomentando a dis-
cussão e apontando que a administração deve oferecer aos servidores 
e magistrados opções para essas pausas, como, por exemplo, ginástica 
laboral (já existente na 4ª Região) e criação, nos locais de trabalho, de 
espaço específi co para pausas.

A Presidência do TRF4 acolheu a sugestão de ato normativo reco-
mendando as pausas durante a jornada de trabalho (Resolução TRF4 
122, de 16.12.11), sendo tal resolução homologada pelo Conselho de 
Administração do TRF4, com algumas alterações sugeridas naquele ór-
gão (Resolução TRF4 23, de 16.03.12). Disso resultou ato normativo 
vigente no âmbito do TRF4, que “recomenda a realização de atividades 
alternativas, a critério da chefi a, de 10 minutos para cada 50 minutos 
trabalhados diretamente no meio eletrônico” (artigo 1º da Resolução 
TRF4 122/11, na redação que lhe deu a Resolução TRF4 23/12).

Esse ato normativo é importante e se constitui em um marco, inclu-
sive por sua força simbólica, para marcar a importância das pausas den-
tro da jornada de trabalho e servir como ponto de referência e refl exão 
quanto à temática.

Posteriormente, no âmbito da comissão, prosseguiu-se a discussão 
sobre a temática, resultando na elaboração de nota técnica, servindo 
como referência para marcar o tratamento pioneiro da questão no âm-
bito da 4a Região da Justiça Federal e contendo amplo levantamento da 
literatura técnica a respeito da questão, mostrando “evidências biopsi-
cossociais de que a adoção de pausas em situações de trabalho humano 
aumenta os índices de produtividade e bem-estar dos trabalhadores”.

Ainda que a questão deva continuar sendo debatida e cada unidade 
de trabalho possa buscar as soluções apropriadas para dar conta de sua 
realidade e do respectivo ambiente de trabalho, não há como negar que 
é necessário adotar pausas de descanso quando se trabalha com o pro-
cesso eletrônico e no ambiente virtual, trazendo conforto para o usuário 
e inclusive melhorando sua produtividade.
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(e) Melhoria da comunicação interna entre TI e usuários
A comissão examinou os pedidos encaminhados pelos usuários à 

Central de Atendimento de Usuários quanto a modifi cações e reclama-
ções sobre o processo eletrônico. Essas demandas eram importantes 
porque, quando reiteradas ou repetidas, mostravam pontos críticos dos 
sistemas, que mereciam atenção dos respectivos desenvolvedores.

A comissão sugeriu que os pedidos fossem organizados de forma 
hierarquizada, identifi cando-se aquilo que era prioritário e urgente, le-
vando-se em conta questões de saúde e bem-estar do usuário. Feita essa 
triagem nas demandas, seria possível identifi car o que poderia ser re-
solvido com urgência e o que deveria ser enfrentado com prioridade por 
envolver usabilidade e saúde dos usuários.

Foram feitas grandes modifi cações no tocante à comunicação aos 
usuários das mudanças e melhorias feitas no processo eletrônico. A co-
missão destacou que não bastava que as melhorias fossem implantadas, 
sendo imprescindível que fossem comunicadas de forma clara e efi cien-
te aos usuários para que estes, tomando conhecimento das mudanças, 
pudessem aproveitar seus benefícios. Destacaram-se sempre o traba-
lho de tradução das demandas dos usuários e a respectiva prestação de 
contas (feedback) ao usuário do sistema. Procurou-se que as demandas 
fossem organizadas e, na medida do possível, que os destinatários tives-
sem resposta ao que demandaram. O retorno não pode ser dado em lin-
guagem técnica da informática, mas deve se dar em linguagem simples, 
acessível ao usuário comum.

Um ponto sensível verifi cado dentro da instituição foi a falta de co-
municação interna quanto aos detalhes e às modifi cações do processo 
eletrônico, bem assim a difi culdade em democratizar o conhecimento 
relativo à forma de realizar as pausas ou de adotar medidas simples 
ergonômicas e saudáveis no ambiente de trabalho, tais como regulagem 
de monitores e estímulo à formação de facilitadores e à participação em 
iniciativas de saúde. Nessa linha, procurou-se, em conjunto com a As-
sessoria de Comunicação Social do TRF4, realizar algumas campanhas 
de sensibilização para melhorar a comunicação interna, por meio de 
colocação de cartazes, informativos nos painéis eletrônicos disponíveis 
nos elevadores, avisos na intranet, entre outras formas de divulgação, 
procurando explicar mudanças havidas no processo eletrônico (as me-
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lhorias demandadas que eram implantadas) e também sensibilizar para 
questões como necessidade das pausas, conveniência de regulagem da 
altura e da luminosidade dos monitores, entre outras.

Também se melhorou bastante a divulgação no próprio sistema de 
processo eletrônico das alterações feitas nas rotinas e da disponibiliza-
ção de novas ferramentas de trabalho ou de customização do sistema 
para cada usuário. Não bastava que as notícias de melhorias fossem co-
locadas em um lugar específi co do sistema de processo eletrônico, com 
difi culdade de visualização e de forma meramente burocrática. Foi pre-
ciso que essa divulgação das melhorias observasse as normas de usabi-
lidade, permitindo que seus usuários tomassem conhecimento delas de 
forma simples, direta e objetiva e, assim, pudessem incorporar em seus 
hábitos de trabalho essas mudanças havidas no sistema eletrônico.

Não podemos esquecer que as pessoas se habituam ao trabalho, 
criam hábitos para gerir suas rotinas e seus fl uxos diários de trabalho, 
e é preciso vencer essa resistência e essa inércia decorrentes do hábi-
to quando as inovações são feitas e as melhorias são disponibilizadas. 
Para isso, é importante que as “novidades” do sistema eletrônico sejam 
apresentadas de forma direta, mostrando como fazer para aproveitá-las 
e o benefício de fazê-lo. Do contrário, as modifi cações não são apro-
veitadas pelos usuários, que acabam mantendo seus hábitos antigos e 
deixam de aproveitar as melhorias feitas.

(f) Difusão de informações sobre ergonomia
Foi realizado curso de formação de facilitadores de ergonomia e in-

formática, que objetivou melhorar as condições no ambiente funcional, 
capacitando um servidor por local de trabalho para atuar como facilita-
dor em conhecimentos básicos de ergonomia e funcionalidades básicas 
de informática.

Em uma primeira etapa, o curso abordou temas ligados ao posto de 
trabalho em um judiciário altamente informatizado. Apresentou concei-
tos básicos de ergonomia, demonstrou como cadeira, mesa e computa-
dor podem ser ergonomizados. Apontou as variáveis biopsicossociais 
intervenientes no posto de trabalho e a contribuição da ergonomia para 
a ponderação entre elas. Expôs, ainda, a interface cognitiva nos siste-
mas judiciais com a otimização de procedimentos de acesso aos siste-
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mas de informática da 4ª Região.
Na segunda etapa, o curso tratou sobre leiaute e otimização dos sis-

temas. Apresentou o sistema produtivo de um ambiente de trabalho ju-
dicial, a equação de equilíbrio entre as variáveis de ambiência e huma-
nas com vista à redução do sofrimento ou da dor durante a jornada de 
trabalho. Ainda, abordou as alterações nas interfaces computacionais, 
objetivando a redução do sofrimento ou da dor durante a jornada de 
trabalho, trabalhou as alterações possíveis e as alterações necessárias.

Esse curso estabeleceu uma rede de conhecimento, formando um 
conjunto de pessoas treinadas e qualifi cadas para orientar, em seus 
próprios locais de trabalho, colegas e magistrados acerca das medidas 
saudáveis para se conviver com o processo eletrônico e resolver peque-
nas demandas de informática. A indicação de soluções simples, como 
posição do monitor, altura da cadeira, educação postural, utilitários de 
informática, é capaz de gerar alterações no ambiente funcional, cola-
borando para a construção de um processo de trabalho mais justo e 
saudável.

(g) Outras medidas sugeridas ou tratadas
Outras questões tratadas no âmbito da comissão devem ser regis-

tradas, aproveitando-se agora a oportunidade apenas para enumerá-las:
(a) estudo de novas tecnologias (ferramentas de visualização dos 

textos; referenciação dos documentos) e melhor uso das disponíveis 
(fontes para visualização dos textos eletrônicos; ajuste dos monitores);

(b) workshop com setores de compras e licitações, buscando consen-
sos e troca de experiências sobre usabilidade, ergonomia e prevenção à 
saúde, de modo que essas considerações pudessem orientar compras e 
licitações futuras realizadas pela 4ª Região;

(c) imersão de gestores de áreas administrativas e de áreas da saúde 
no funcionamento do processo eletrônico judicial, para que conheces-
sem as demandas, as rotinas de trabalho e as difi culdades decorrentes 
do ambiente virtual, permitindo assim que se pense em estratégias de 
saúde para lidar com aquelas demandas dos servidores da área judiciá-
ria constantemente expostos ao trabalho eletrônico;

(d) registro escrito das reuniões da comissão, fi cando disponí-
veis no sistema de processo administrativo do TRF4 (processo SEI 
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11.1.000104783-2), inclusive com estudos, informações e documentos 
que se referissem ao trabalho da comissão, permitindo assim que se pu-
desse eventualmente dar continuidade ao trabalho e que não se perdes-
sem os debates, as recomendações e as discussões havidos no âmbito da 
comissão nesse biênio de 2011-2013.

Conclusões

Falando das mudanças trazidas pelo processo eletrônico na forma 
de trabalhar e das consequências que isso provoca sobre as pessoas que 
operam as novas ferramentas eletrônicas e passam a se movimentar 
dentro dos ambientes virtuais, algumas conclusões podem ser aponta-
das para que o problema comece a ser debatido no âmbito da saúde dos 
usuários no Poder Judiciário, a saber:

(a) existem questões importantes que devem ser pensadas, discutidas 
e enfrentadas no âmbito institucional do Poder Judiciário, que dizem 
respeito com a qualidade de vida no trabalho e a saúde de servidores 
e magistrados, envolvendo refl exões e estudos sobre como se manter 
saudável, como evitar adoecer em decorrência do trabalho e como agir 
no presente para proteger o futuro, fazendo com que o trabalho seja fon-
te de prazer e realização, e não apenas causa de sofrimento e desgaste 
físico ou psíquico;

(b) essas questões devem ser pensadas e enfrentadas também quanto 
ao processo eletrônico, que está sendo implantado em todas as unidades 
judiciárias e que na Justiça Federal da 4a Região já está universaliza-
do, sendo o ambiente virtual e as ferramentas eletrônicas utilizados por 
praticamente todos os servidores e magistrados para cumprirem suas 
atribuições e contribuírem para a administração da justiça e a prestação 
jurisdicional. As grandes mudanças decorrentes da virtualização dos 
processos judiciários em todas as unidades da 4a Região, sejam admi-
nistrativas, sejam judiciárias, impõem aos gestores e aos usuários que 
se dediquem também a pensar e a compreender o processo eletrônico, 
discutindo aquelas mudanças e buscando soluções de saúde ou de tec-
nologia que possam mitigar os efeitos negativos advindos das ferra-
mentas eletrônicas ao mesmo tempo em que permitam aproveitar ao 
máximo os efeitos positivos das novas tecnologias;

(c) essas questões começam com a discussão sobre quem seria res-
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ponsável pelo enfrentamento desses efeitos da virtualização dos pro-
cessos judiciários, a partir da busca de conciliar o “viver bem” com o 
“trabalhar bem”, que em nosso entendimento é responsabilidade não 
apenas dos usuários (o usuário precisa estar consciente e aceitar ser su-
jeito nesse processo), mas também da administração (a instituição deve 
estar disposta a discutir a questão e tentar encontrar soluções). Daí que 
a disposição dos usuários e da administração para encontrar soluções é 
fundamental para que se consigam progressos em termos de saúde no 
trabalho eletrônico. Quando perguntamos de quem é a responsabilidade 
pela saúde do magistrado e do servidor, a resposta não pode ser única. 
Para conciliar o “viver bem” com o “trabalhar bem”, é preciso que o 
usuário esteja consciente e aceite ser sujeito nesse processo, e também 
é preciso que a instituição esteja disposta a discutir a questão e tentar 
encontrar soluções;

(d) a compreensão de todos (usuários e instituição) sermos respon-
sáveis pelo enfrentamento do problema faz com que a saúde deva ser 
trabalhada a partir de uma dupla perspectiva, já que indivíduos e insti-
tuição devem agir, porque a saúde se concretiza em um plano individual 
(a saúde pensada como questão de cada indivíduo, como problema e 
como fruto das opções de cada um), mas também se realiza em um 
plano institucional (a saúde pensada como política pública, fruto das 
condições de trabalho oferecidas e das opções de gestão feitas pela ad-
ministração);

(e) ao longo desses dois anos, esperamos que a Comissão de Saúde e 
Processo Eletrônico do TRF4 tenha contribuído para que as demandas 
relacionadas à saúde dos usuários do processo eletrônico fossem des-
tacadas e enfrentadas, sendo o grande mérito termos dado passos para 
fortalecer e consolidar uma cultura de saúde no trabalho no âmbito da 
Justiça Federal da 4a Região.

Em suma, as mudanças provocadas no ambiente e nas condições de 
trabalho pela virtualização dos processos judiciários são muito gran-
des e irreversíveis, rompendo com o paradigma do processo físico e o 
substituindo por ambiente virtual de trabalho e ferramentas eletrônicas 
que intensifi cam as exigências feitas sobre corpo e mente dos usuários, 
principalmente pelo trabalho constante e repetitivo com a tela, o mouse 
e o teclado do computador. Essas novas formas de trabalhar precisam 
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ser pensadas e estudadas, buscando-se alternativas e soluções para dar 
conta das novas formas de trabalhar e de como aproveitar o que as no-
vas tecnologias têm de positivo e neutralizar o que têm de negativo. O 
enfrentamento desse problema deve se dar em dois planos, pensando 
a saúde individualmente (problema e fruto das opções de vida de cada 
um), mas também coletivamente (problema de saúde público e preo-
cupação da instituição com as condições de trabalho que oferece). As 
soluções devem ser buscadas pelo indivíduo e pela instituição, sendo 
sempre importante se perguntar sobre “o que eu posso fazer para contri-
buir para minha saúde e o que a instituição pode fazer para contribuir?”, 
buscando assim encontrar alternativas e soluções para tentar fazer pre-
sente a saúde no meu cotidiano e no cotidiano daquelas outras pessoas 
que estão comigo ou que dependem de mim enquanto gestor. É preciso 
um esforço de cada um e de todos para que o novo processo eletrônico 
se preocupe com a saúde, sendo certo que existem soluções e que elas 
estão ao nosso alcance, mas exigem antes de tudo informação, partici-
pação e conscientização de todos os envolvidos. O usuário precisa estar 
consciente e aceitar ser sujeito nesse processo, enquanto a instituição 
precisa estar disposta a discutir e a abrir espaços institucionais e plurais 
para que essa discussão seja feita e possa mitigar os efeitos ruins e apro-
veitar os efeitos bons da virtualização.

Por isso nossa convicção de que cuidar da saúde dos magistrados e 
dos servidores no âmbito do processo eletrônico é uma obrigação cons-
titucional de todos os gestores, com repercussões diretas sobre a efi ci-
ência do serviço público e sobre a qualidade da prestação jurisdicional 
que é oferecida à sociedade.
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A responsabilidade solidária e subsidiária dos entes 
políticos nas ações e serviços de saúde

João Pedro Gebran Neto*1

Renato Luís Dresch**2

“Embora seja desejável atingir a fi nalidade apenas para um único homem, é mais 
nobilitante e mais divino atingi-la para uma nação ou para as cidades.”

(Aristóteles. Ética a Nicômaco)

Introdução

A saúde pública é um direito humano fundamental, que foi incluído 
como tal no art. 6º da Constituição Federal brasileira, consagrando-a 
como direito de todos e dever do Estado a ser garantido mediante polí-
ticas públicas, assegurado o acesso universal e igualitário com atendi-
mento integral (CF, artigos 196 e 198). 

A questão atinente ao acesso universal e igualitário, com atendimen-
to integral à saúde, não mais é objeto de controvérsia. As discussões 
giram em torno dos limites da integralidade em razão da cláusula da re-
serva do possível, assim como dos limites da responsabilidade de cada 
um dos gestores.

*1Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ex-Coordenador do Comitê Execu-
tivo da Saúde do Paraná, Mestre em Direito Constitucional pela UFPR.
**2Juiz de Direito do Estado de Minas Gerais, Coordenador do Comitê Executivo da Saúde de Minas Ge-
rais, Professor de Direito Processual Civil e Ações Constitucionais.
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Entretanto, a experiência tem demonstrado que a adoção da solida-
riedade como único critério para solução da responsabilidade dos entes 
públicos na prestação dos direitos sanitários tem ensejado mais proble-
mas que soluções. 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, fi rmada a partir da 
decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes na Suspensão de Tutela 
Antecipada nº 175, acabou por reafi rmar a responsabilidade solidária 
entre Municípios, Estados, Distrito Federal e União, embora reconheça 
que a matéria deverá ser objeto de exame específi co pela Suprema Cor-
te no julgamento do RE 566.471 e da Proposta de Súmula Vinculante nº 
04, ambos em tramitação naquela Casa.

A considerar-se a solidariedade vigorante em todas as ações, é pos-
sível que um mesmo indivíduo ajuíze três ações distintas, uma contra a 
União, outra contra o Estado ou o Distrito Federal e uma terceira contra 
o Município, todas elas deduzindo a mesma pretensão.

Como a orientação jurisprudencial fi xou que não há litisconsórcio 
necessário, tampouco litispendência, ou mesmo conexão, então haverá 
três possibilidades de obter um mesmo provimento. Sem embargo do 
mérito da pretensão, mas partindo do pressuposto de que um medica-
mento seja devido, então os três entes comprarão medicamentos para 
um mesmo paciente, havendo gasto indevido e desnecessário de recur-
sos. 

Além disso, a possibilidade de ajuizamento de três demandas com 
uma mesma pretensão contra os três entes contribuiria para o fenômeno 
da multiplicação de processos, prejudicando também a administração 
da Justiça. 

Por vezes, o problema fi ca ainda mais intrincado, quando um ente 
custeia e fornece medicamentos que, por força da lei e dos convênios, 
deveriam ser custeados por outros.

Isso porque há várias decisões judiciais negando, em ação subse-
quente, o direito de ressarcimento ao Município, o qual inicialmente 
fi gurou sozinho em demanda para aquisição de medicamento com base 
no princípio da solidariedade, cuja negativa baseou-se no entendimento 
de que os recursos estão abarcados dentre aqueles já repassados nos 
termos da Lei nº 8.080/90.

Sem embargo do mérito das decisões da Suprema Corte sobre o tema 
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e as consequências jurídicas dali decorrentes, é importante consignar 
que, a partir da Lei nº 12.401/2011 – que alterou signifi cativamente a 
estrutura do Sistema Único de Saúde (regulado pela Lei nº 8080/90) –, 
já não é mais possível sustentar-se a existência de plena solidariedade 
entre os entes políticos para responder todas e quaisquer ações judiciais 
em que se busque o direito prestacional à saúde pública.

É certo que, mesmo a partir da nova lei, nem todos os problemas 
estão solucionados, pois a inexistência de uma clara repartição de com-
petência entre os gestores cria confusão de tal monta que nem mesmo 
os próprios representantes judiciais dos operadores da saúde pública se 
entendem. Frequentemente, quando fi guram como litisconsortes passi-
vos em processos judiciais de acesso à saúde, tanto a União como os 
Estado e os Municípios costumam alegar, simultaneamente, a ilegitimi-
dade passiva para responderem pelas ações e pelos serviços de saúde.

A falta de um regramento integrado e claro da competência de cada 
um dos gestores serve para incrementar uma desordenada judicializa-
ção, sem que se consiga identifi car o real responsável pela ação ou pelo 
serviço de saúde, impactando cada vez mais a gestão administrativa, 
causando o chamado “efeito deslocativo no orçamento público”, sobre-
tudo para os Estados e os Municípios. Por essa razão, é necessário dis-
cutir as implicações jurídicas das normas administrativas que repartem 
a competência de cada gestor. 

1 Da divisão de competências

O art. 23, II, da Constituição Federal estabelece a competência co-
mum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para 
cuidar da saúde. A doutrina1 e a jurisprudência do STF entendem que 
a competência comum inserida no texto constitucional signifi ca que a 
prestação do serviço por uma entidade não exclui igual competência de 
outra, ou seja, que se trata de solidariedade. 

Portanto, da disposição constitucional de competência comum entre 
os gestores se extrai o entendimento da existência de solidariedade en-
tre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Contudo, 
essa solidariedade se refere ao dever de implementarem as políticas 

1  SILVA, José Afonso da. Comentário contextual à Constituição. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 
273.
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públicas para a consecução do seu fi m.
A discussão que se impõe diz respeito aos limites da solidariedade, 

sobretudo quando já tiverem sido implantadas políticas públicas que 
repartem e especifi cam a competência entre os gestores, distribuindo 
administrativamente a responsabilidade de cada um deles. Essa divisão 
organizativa não pode ser compreendida como contrária à solidarieda-
de, mas como modo de consecução do dever constitucional, devendo 
corresponder à competência e à legitimidade passiva das ações judi-
ciais, de sorte que a responsabilidade recaia sobre aquele que detém 
atribuição para a aquisição e a distribuição dos medicamentos em cada 
esfera, evitando difi culdade de cumprimento (inclusive aumento dos 
custos com aquisição e distribuição individual ou fora do sistema já 
implantado em cada ente).

Como exemplo, veja-se que a União, em regra, não possui unidades 
de saúde, o que resulta na difi culdade quando ocorre sua condenação 
para promover a entrega de medicamentos, resultando em grande ônus 
e custos fi nanceiros na operação. De outra banda, os pequenos Muni-
cípios, que possuem unidades de saúde, muitas vezes não têm recursos 
para suportar o ônus judicialmente imposto, como ocorre com o trata-
mento oncológico. Assim, quando, em razão da solidariedade, somente 
um ente fi gura no polo passivo, a ordem judicial eventualmente poderá 
ser dirigida contra aquele que não dispõe dos meios operacionais para 
o cumprimento, já que a aquisição e a distribuição são defi nidas pela 
legislação de forma diversa entre os três entes da federação. 

Assim, repita-se, a partir da vigência da Lei nº 12.466/2011, que 
modifi cou diversas disposições da Lei nº 8.080/90 (incluindo vários 
artigos), impõe-se a revisão doutrinária e jurisprudencial do Supremo 
Tribunal Federal sobre o tema.

2 A organização administrativa e a repartição de competência 
entre os gestores

A orientação básica sobre a organização do Sistema Único de Saú-
de – SUS está na Constituição Federal, dispondo o art. 198 que “as 
ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único”, ordenando ainda a sua 
descentralização e a direção única em cada esfera de governo, além de 
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estabelecer critérios gerais de fi nanciamento.
A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90 e suas alterações) dispõe 

sobre as condições para a organização, a promoção, a proteção e a re-
cuperação da saúde pública, fi xando no art. 15 as atribuições a serem 
exercidas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Mu-
nicípios em seu âmbito administrativo, apresentando os artigos 16, 17 e 
18 a competência de cada gestor. 

O art. 16 da Lei Orgânica da Saúde atribui à União a condição de 
fi nanciadora e coordenadora do sistema. No que se refere à execução 
de políticas públicas, a União participa apenas na execução direta das 
ações de vigilância epidemiológica; na execução da vigilância sanitária 
de portos, aeroportos e fronteiras, podendo a execução ser complemen-
tada pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios; e na exe-
cução da política nacional e na produção de insumos e equipamentos 
para a saúde, em articulação com os demais órgãos governamentais.

De acordo com o art. 17 da Lei Orgânica da Saúde, aos Estados 
compete o fi nanciamento e a coordenação estadual do sistema, caben-
do-lhes executar supletivamente as ações e os serviços de saúde (III), 
assim como executar, em caráter complementar, os serviços de vigilân-
cia epidemiológica e de vigilância sanitária, de alimentação e nutrição 
e de saúde do trabalhador (IV); participar da execução de ações de sa-
neamento básico (VI); executar, em caráter suplementar, a política de 
insumos e equipamentos para a saúde (VIII); e colaborar com a União 
na execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
(XIII).

Aos Municípios, o art. 18 da Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) 
impõe o planejamento, a organização, o controle e a avaliação das ações 
e dos serviços de saúde e a gerência e execução dos serviços públicos 
de saúde (I); a participação na execução, no controle e na avaliação das 
ações referentes às condições e aos ambientes de trabalho (III); a execu-
ção dos serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, ali-
mentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador (VI); a 
execução, no âmbito municipal, da política de insumos e equipamentos 
para a saúde (VII); a gerência de laboratórios públicos de saúde e hemo-
centros (VIII); a colaboração com a União e os Estados na execução da 
vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras (IX).
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Verifi ca-se que há um norte legal que estabelece regras de repartição 
de competência entre os gestores, razão pela qual se torna relevante a 
análise da repartição das competências.

Essa matéria veio a ser regulamentada pelo Decreto nº 7.508/2011, 
que buscou organizar e planejar a política de saúde do SUS e a articu-
lação interfederativa. Especifi camente quanto à competência de cada 
ente, estabeleceu:

“Art. 32. As Comissões Intergestores pactuarão:
I – aspectos operacionais, fi nanceiros e administrativos da gestão compartilhada do SUS, 

de acordo com a defi nição da política de saúde dos entes federativos, consubstanciada nos 
seus planos de saúde, aprovados pelos respectivos conselhos de saúde;

II – diretrizes gerais sobre Regiões de Saúde, integração de limites geográfi cos, referência 
e contrarreferência e demais aspectos vinculados à integração das ações e dos serviços de 
saúde entre os entes federativos;

III – diretrizes de âmbito nacional, estadual, regional e interestadual, a respeito da 
organização das redes de atenção à saúde, principalmente no tocante à gestão institucional 
e à integração das ações e dos serviços dos entes federativos; 

IV – responsabilidades dos entes federativos na Rede de Atenção à Saúde, de acordo 
com seu porte demográfi co e seu desenvolvimento econômico-fi nanceiro, estabelecendo 
as responsabilidades individuais e as solidárias; e

V – referências das regiões intraestaduais e interestaduais de atenção à saúde para o 
atendimento da integralidade da assistência.”

Pouco adiante, a mesma norma refere que a interação entre os entes 
políticos se fará mediante contrato organizativo da ação pública da 
saúde, cujo objeto “é a organização e a integração das ações e dos ser-
viços de saúde, sob a responsabilidade dos entes federativos em uma 
Região de Saúde, com a fi nalidade de garantir a integralidade da assis-
tência aos usuários” (art. 34).

Em seu artigo 35, estabelece o Decreto em comento:
“Art. 35. O Contrato Organizativo de Ação Pública da Saúde defi nirá as responsabili-

dades individuais e solidárias dos entes federativos com relação às ações e aos serviços 
de saúde, os indicadores e as metas de saúde, os critérios de avaliação de desempenho, 
os recursos fi nanceiros que serão disponibilizados, a forma de controle e fi scalização da 
sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das ações e dos 
serviços de saúde. 

§ 1º O Ministério da Saúde defi nirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações 
e aos serviços de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano 
Nacional de Saúde. 

§ 2º O desempenho aferido a partir dos indicadores nacionais de garantia de acesso 
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servirá como parâmetro para avaliação do desempenho da prestação das ações e dos servi-
ços defi nidos no Contrato Organizativo de Ação Pública de Saúde em todas as Regiões de 
Saúde, considerando-se as especifi cidades municipais, regionais e estaduais.”

Não se olvida que o direito à saúde tem assento constitucional, não 
sendo exigível que a sua fruição se perca nos muitos escaninhos exis-
tentes no serviço público. Entretanto, também deve ser valorizada a 
opção legislativa daqueles democraticamente eleitos para o estabeleci-
mento de políticas públicas, as quais devem, segundo as possibilidades 
fi nanceiras e políticas, organizar a prestação do serviço, de modo a dis-
tribuir equitativamente os direitos prestacionais sociais, analisando as 
necessidades e elegendo prioridades, de modo a maximizar a efi cácia, a 
isonomia e a economicidade da política pública de saúde.

Se, dentro do quadro constitucional, foi organizado pelo legislador 
infraconstitucional o modo de prestação material desse direito funda-
mental, deve ser concedida pelo Poder Judiciário deferência a essa po-
lítica pública, desde que atendidos os demais preceitos constitucionais.

3 A regulação da assistência farmacêutica

Por meio da Resolução CNS nº 338, de 06 de maio de 2004, foi apro-
vada a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, estabelecendo-se 
os princípios dessa política. Em seguida, foi editada a Portaria GM/
MS nº 399, de 22 de fevereiro de 2006,2 que estabeleceu o Pacto pela 
Saúde, prevendo o bloco de fi nanciamento da Assistência Farmacêutica 
organizado em três componentes, sendo: a) Assistência Farmacêutica 
na Atenção Básica; b) Componente Estratégico da Assistência Farma-
cêutica; e c) Componente Especializado da Assistência Farmacêutica. 
A Portaria GM/MS nº 204, de 29 de janeiro de 2007, regulamenta o 
fi nanciamento e a transferência dos recursos federais para as ações e os 
serviços de saúde, fi xando blocos de fi nanciamento e estabelecendo a 
responsabilidade das três esferas de gestão.

A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename compre-
ende o elenco dos medicamentos padronizados para o atendimento de 
doenças ou de outros agravos no âmbito do SUS e está estruturada do 
seguinte modo: I – Relação Nacional de Medicamentos do Componente 

2  Portaria GM/MS nº 399/2006. Disponível em: <http://dtr2001.saude.gov.br/sas/PORTARIAS/Port2006/
GM/GM-399.htm>. Acesso em: 30 jul. 2013.
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Básico da Assistência Farmacêutica; II – Relação Nacional de Medica-
mentos do Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica; III 
– Relação Nacional de Medicamentos do Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica; IV – Relação Nacional de Insumos; e V – 
Relação Nacional de Medicamentos de Uso Hospitalar.

A Rename atualmente em vigor foi aprovada pela Portaria GM/MS 
nº 533, de 28 de março de 2012,3 e, de acordo com o art. 26, parágrafo 
único, do Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, será atualizada a 
cada dois anos pelo Ministério da Saúde.

O Componente Básico da Assistência Farmacêutica consiste no fi -
nanciamento para ações de assistência farmacêutica na atenção básica 
em saúde e para agravos e programas de saúde específi cos, inseridos na 
rede de cuidados da atenção básica, que é de responsabilidade dos três 
gestores do SUS, embora o Município seja o responsável pela execução 
dessa política, com o fornecimento dos medicamentos. No elenco dos 
medicamentos do componente básico, constante do anexo I da Rename, 
inserem-se, entre outros, o fi nanciamento dos medicamentos previstos 
nos programas de hipertensão e diabetes, exceto insulina; asma e rinite; 
saúde mental; saúde da mulher; alimentação e nutrição; e combate ao 
tabagismo.

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica consiste no 
fi nanciamento para as ações de assistência farmacêutica de programas 
estratégicos, para doenças de perfi l endêmico e outras que ponham em 
risco a saúde da coletividade. O seu fi nanciamento e o fornecimento de 
medicamentos são de responsabilidade do Ministério da Saúde, inserin-
do-se nessas ações, entre outras: a) alimentação e nutrição; b) combate 
ao tabagismo; c) programa de DST/Aids (antirretrovirais); d) controle 
de endemias focais como cólera, dengue, doença de Chagas, esquistos-
somose, fi lariose, infl uenza, leishmaniose, malária, meningite, micoses 
sistêmicas, peste, raiva humana e tracoma; e) doença enxerto contra 
hospedeiro; f) hanseníase; g) lúpus; h) mieloma múltiplo; i) coagulopa-
tias; j) tuberculose; l) Programa Nacional do Sangue e Hemoderivados; 
m) imunobiológicos; n) insulina; além de outras doenças endêmicas de 
abrangência nacional ou regional.

3  Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/CONITECPORTARIAMS5332012.
pdf>. Acesso em: 16 set. 2013.
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O Componente Especializado da Assistência Farmacêutica consiste 
no fi nanciamento para aquisição e distribuição de medicamentos que 
não são dispensados ordinariamente, dependendo de pedido específi co 
de cada paciente, que será submetido a um procedimento individua-
lizado, tanto que a aquisição e o fornecimento desses medicamentos 
depende de uma Autorização de Procedimento de Alta Complexidade 
– Apac, conforme regulamentado pela Portaria nº 1554/2013, alterada 
pela Portaria nº 1996/2013.

3.1 Do Componente Básico da Assistência Farmacêutica
O Componente Básico da Assistência Farmacêutica, como parte da 

Política Nacional de Assistência Farmacêutica do SUS, destina-se à 
atenção primária, constituindo o fornecimento dos medicamentos e in-
sumos para o tratamento dos problemas mais comuns, que são passíveis 
de atendimento em nível primário.

A partir de 1º de agosto de 2013, a Portaria nº 1.555, de 30 de 
julho de 2013, passou a regulamentar o Componente Básico de As-
sistência Farmacêutica, estabelecendo normas de execução e de fi -
nanciamento.

De acordo com o art. 9º da Portaria MS/GM nº 1.555, de 30 de julho 
de 2013, inserem-se no Componente Básico de Assistência Farmacêu-
tica todos os medicamentos constantes dos Anexos I e IV da Relação 
Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename.

De acordo com a Portaria GM/MS nº 1.555/2013, o fi nanciamento 
do Componente Básico de Assistência Farmacêutica é da competência 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, nas se-
guintes proporções:

“Art. 3º O fi nanciamento do Componente Básico da Assistência Farmacêutica é de 
responsabilidade da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme 
normas estabelecidas nesta Portaria, com aplicação, no mínimo, dos seguintes valores de 
seus orçamentos próprios:

I – União: R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) por habitante/ano, para fi nanciar a 
aquisição dos medicamentos e insumos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica 
constantes dos Anexos I e IV da Rename vigente no SUS;

II – Estados: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para fi -
nanciar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da Rename 
vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos 
na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no Anexo IV da Rename 
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vigente no SUS; e
III – Municípios: R$ 2,36 (dois reais e trinta e seis centavos) por habitante/ano, para 

fi nanciar a aquisição dos medicamentos e insumos constantes dos Anexos I e IV da Rename 
vigente no SUS, incluindo os insumos para os usuários insulinodependentes estabelecidos 
na Portaria nº 2.583/GM/MS, de 10 de outubro de 2007, constantes no Anexo IV da Rename 
vigente no SUS.”

O Componente Básico de Assistência Farmacêutica fornecido pela 
União, pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios deve ser 
disponibilizado de forma contínua.

De acordo com os artigos 8º e 9º da Portaria GM/MS nº 1.555/2013, 
a execução das ações e dos serviços de saúde no âmbito do Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica é descentralizada, sendo de respon-
sabilidade dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a “seleção, 
programação, aquisição, armazenamento, controle de estoque e prazos 
de validade, distribuição e dispensação dos medicamentos e insumos do 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica, constantes dos Ane-
xos I e IV da Rename”.

Além disso, na forma do art. 10 da Portaria nº 1.555/2013,
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios disponibilizarão, de forma contínua, os 

medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica indicados nos Protocolos 
Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para garantir as linhas de cuidado das doenças 
contempladas no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica.”

Considerado o perfi l epidemiológico local ou regional, os Municí-
pios poderão defi nir na atenção básica outros medicamentos, além da-
queles previstos no Elenco de Referência Nacional e Estadual, desde 
que contemplados na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais 
– Rename, criando a chamada Relação Municipal de Medicamentos 
Essenciais – Remume.

Portanto, em razão de normatização administrativa, os Municípios, o 
Distrito Federal e os Estados são responsáveis solidários pela aquisição 
e pela disponibilização do Componente Básico da Assistência Farma-
cêutica, considerando-se como tal aqueles medicamentos que constam 
dos anexos I e IV da Rename. No caso de haver falha na dispensação 
dos medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêuti-
ca, como seu cofi nanciador, a União é responsável subsidiária por aque-
les componentes.
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3.2 Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica
O Ministério da Saúde considera estratégicos todos os medicamen-

tos utilizados para tratamento das doenças de perfi l endêmico, cujos 
controle e tratamento tenham protocolo e normas estabelecidas e que 
possuam impacto socioeconômico. São as doenças que atingem ou 
põem em risco a saúde das coletividades e têm como importante estra-
tégia o controle e o tratamento de seus portadores.4

O Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica é destinado 
para o tratamento de agravos específi cos, agudos ou crônicos, as doen-
ças que se confi guram como problemas de saúde pública, realizando-se 
o controle a partir de políticas nacionais.

Os medicamentos do Componente Estratégico da Assistência Far-
macêutica têm o fi nanciamento e a aquisição centralizados pelo Minis-
tério da Saúde e são distribuídos para as Secretarias Estaduais de Saúde, 
sendo que essas têm a responsabilidade de fazer o armazenamento e a 
distribuição aos municípios.

O Ministério da Saúde possui os seguintes programas estratégicos da 
Assistência Farmacêutica: controle da tuberculose; controle da hanse-
níase; DST/Aids; endemias focais (cólera, dengue, doença de Chagas, 
esquistossomose, fi lariose, infl uenza, leishmaniose, malária, meningite, 
micoses sistêmicas, peste, raiva humana e tracoma); sangue e hemo-
derivados; alimentação e nutrição; controle do tabagismo; infl uenza; 
imunizações (vacinas).5

O anexo II da Rename/2012 apresenta a relação dos programas 
e medicamentos a serem fi nanciados pelo Componente Estratégico 
da Assistência Farmacêutica, para o controle de: 1) agentes contra 
a leishmaniose e a tripanossomíase; 2) agentes antinematoides; 3) 
antibacterianos aminoglicosídeos; 4) antibacterianos quinolônicos; 
5) antidepressivos; 6) antifi brinolíticos; 7) antimaláricos; 8) antimi-
cóticos para uso sistêmico; 9) antitrematoides; 10) antivirais de ação 
direta; 11) eletrólitos com carboidratos; 12) corticosteroides para 
uso sistêmico simples; 13) hormônios do lobo posterior da pituitá-

4  LIMA, Grazielle Silva de. Componente Estratégico da Assistência Farmacêutica. Disponível em: 
<http://www.ensp.fi ocruz.br/portal-ensp/judicializacao/pdfs/510.pdf>. Acesso em: 29 jul. 2013.
5  Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profi ssional/visualizar_texto.cfm?idtxt=29009>. 
Acesso em: 18 set. 2013.
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ria; 14) imunoglobulinas; 15) imunossupressores; 16) macrolídeos, 
lincosamidas e estreptograminas; 17) medicamentos para tratamento 
da hanseníase; 18) medicamentos para tratamento da tuberculose; 
19) medicamentos usados em transtornos de dependência; 20) outras 
preparações de vitaminas simples; 21) outros analgésicos e antipi-
réticos; 22) outros produtos do trato alimentar ou metabolismo; 23) 
soluções aditivas intravenosas; 24) soros imunes; 25) tetraciclinas; 
26) vacinas; 27) vasodilatadores periféricos; 28) vitamina A e D, 
incluindo combinações das duas; 29) vitamina K e outros hemostá-
ticos.

A competência de cada instituição é distribuída do seguinte modo: I 
– Ministério da Saúde: protocolo de tratamento; planejamento e progra-
mação; fi nanciamento e aquisição centralizada; distribuição aos Esta-
dos e Municípios; II – Secretarias Estaduais de Saúde: armazenamen-
to; distribuição às regionais ou municipais; programação; III – Secreta-
rias Municipais de Saúde: armazenamento; distribuição às unidades de 
saúde; programação; dispensação.6

As campanhas nacionais coordenadas pelo Ministério da Saúde são 
realizadas sem prejuízo das ações locais e regionais para eliminar focos 
de agravos de doenças endêmicas que apresentem impactos sociais e 
econômicos, tanto que, além dos medicamentos do Componente Estra-
tégico, constante do anexo II da Rename, Estados e Municípios podem 
instituir outros de interesse local.

Embora a aquisição dos medicamentos do Componente Estratégi-
co da Assistência Farmacêutica seja de responsabilidade do Ministério 
da Saúde, a programação dos componentes que deverão ser adquiridos 
para a reposição do estoque é feita pela Assistência Farmacêutica Esta-
dual, que é a responsável pela logística e pela distribuição às Regionais 
e aos Municípios. Também cabe aos Municípios fazer a programação 
dos componentes necessários para cumprir os programas estratégicos. 
Com isso se estabelece uma responsabilidade comum dos três gestores 
pela programação, pelo armazenamento, pela distribuição e pela dis-
pensação.

6  Disponível em: <http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profi ssional/visualizar_texto>. Acesso em: 16 
set. 2013.
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3.3 Componente Especializado da Assistência Farmacêutica
O denominado Componente Especializado da Assistência Farma-

cêutica – Ceaf, anteriormente designado Componente de Medicamen-
tos de Dispensação Excepcional (CMDE), está regulado pela Portaria 
nº 1554, de 30 de julho de 2013, tratando-se de uma estratégia de acesso 
a medicamentos no Sistema Único de Saúde para assegurar a garantia 
da integralidade do tratamento medicamentoso, em nível ambulatorial, 
de acordo com linhas de cuidado defi nidas em protocolos clínicos e 
diretrizes terapêuticas publicados pelo Ministério da Saúde.

O acesso aos medicamentos deve ser garantido ao usuário mediante 
pactuação com a defi nição das responsabilidades entre a União, os Es-
tados, o Distrito Federal e os Municípios.

O art. 3º da Portaria GM/MS nº 1.554/2013 dividiu os medicamentos 
que fazem parte do Componente Especializado da Assistência Farma-
cêutica - Ceaf em três grupos, considerando características específi ca, 
de acordo com as quais são defi nidas as responsabilidades mediante os 
seguintes critérios:

I) Grupo 1: é subdividido em Grupo 1A, cuja aquisição está sob 
responsabilidade do Ministério da Saúde, e Grupo 1B, cuja aquisição 
é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados e do Dis-
trito Federal, mediante a transferência de recursos pelo Ministério da 
Saúde. Este grupo, consistente no Anexo I da Portaria 1.554/2013, é 
defi nido utilizando os seguintes critérios: “I – maior complexidade do 
tratamento da doença; II – refratariedade ou intolerância à primeira e/
ou à segunda linha de tratamento; III – medicamentos que representam 
elevado impacto fi nanceiro para o Componente Especializado da Assis-
tência Farmacêutica; e IV – medicamentos incluídos em ações de de-
senvolvimento produtivo no complexo industrial da saúde” (art. 5º). Os 
medicamentos deste grupo constituem parte do anexo III da Rename;

II) Grupo 2: é composto dos medicamentos de responsabilidade das 
Secretarias da Saúde dos Estados e do Distrito Federal. Este grupo, 
consistente no Anexo II da Portaria 1.554/2013, é defi nido utilizando 
como critérios: “I – menor complexidade do tratamento da doença em 
relação ao Grupo 1; e II – refratariedade ou intolerância à primeira linha 
de tratamento” (art. 6º). Os medicamentos deste grupo constituem outra 
parte do anexo III da Rename; 
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III) Grupo 3: compõe-se de medicamentos de responsabilidade das 
Secretarias da Saúde do Distrito Federal e dos Municípios. Este gru-
po consiste no Anexo III da Portaria 1.554/2013, estando “defi nido de 
acordo com os medicamentos constantes no Componente Básico da As-
sistência Farmacêutica e indicados pelos Protocolos Clínicos e Diretri-
zes Terapêuticas, publicados na versão fi nal pelo Ministério da Saúde 
como a primeira linha de cuidado para o tratamento das doenças con-
templadas pelo Componente Especializado da Assistência Farmacêuti-
ca” (art. 7º). Os medicamentos deste grupo compõem parte do Anexo I 
da Rename, constando do anexo III da Portaria GM/MS nº 1.554/2013.

Os Grupos 1 e 2 ainda contemplam a Tabela de Procedimentos, Me-
dicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS, previs-
tos no Grupo 06, Subgrupo 04, do Anexo IV da Portaria GM/MS nº 
1.554/2013. 

Embora o SUS deva estabelecer uma programação anual para a aqui-
sição centralizada dos medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica – Ceaf, esses não são disponibilizados de for-
ma contínua, razão pela qual, de acordo com os artigos 22 a 56 da Por-
taria GM/MS nº 1.554/2013, a execução desse componente envolve um 
procedimento administrativo de solicitação, avaliação, autorização, 
dispensação e renovação da continuidade do tratamento. 

O interesse jurídico para ajuizar ação a fi m de garantir o acesso aos 
medicamentos do Componente Especializado da Assistência Farma-
cêutica – Ceaf nasce a partir do indeferimento ou da inclusão do proce-
dimento administrativo.

A Portaria 1554/13 não estabelece prazo para a fi nalização do proce-
dimento administrativo, de modo que a enfermidade é que deve defi nir 
a urgência. Contudo, considerando-se a saúde como um direito humano 
fundamental, não parece razoável exigir do paciente prazo superior a 30 
dias para apreciação da solicitação.

4 A responsabilidade do gestor federal

A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) atribui ao Conselho 
Nacional de Saúde a coordenação nacional do SUS, respondendo 
a União essencialmente pela coordenação, pelo apoio e pelo fi nan-
ciamento do sistema, enquanto a execução das ações e dos serviços 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 13-104, 2014 91

de saúde fi ca mais a cargo dos Estados e dos Municípios. Dentre as 
ações de responsabilidade do gestor federal, destacam-se a defi nição 
das políticas e a coordenação dos sistemas de redes integradas de 
assistência de alta complexidade, de rede de laboratórios de saúde 
pública e de vigilância epidemiológica e sanitária, sendo o seu prin-
cipal fi nanciador.

Além de coordenar o sistema, cabe ao Ministério da Saúde partici-
par da execução das ações de vigilância epidemiológica e sanitária; da 
identifi cação dos serviços estaduais e municipais de referência nacional 
para o estabelecimento de padrões técnicos de assistência à saúde; da 
prestação de cooperação técnica e fi nanceira aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios para o aperfeiçoamento da sua atuação insti-
tucional; da promoção da descentralização para as Unidades Federadas 
e para os Municípios dos serviços e das ações de saúde de abrangência 
estadual e municipal; da execução das ações de vigilância epidemio-
lógica e sanitária em circunstâncias especiais que possam escapar do 
controle da direção estadual ou que representem risco de disseminação 
nacional.

A União executa os serviços de saúde de forma supletiva e transitó-
ria, enquanto a sua principal participação é a de fi nanciadora e coorde-
nadora da execução dos serviços realizados pelos Estados, pelo Distrito 
Federal e pelos Municípios.

O Ministério da Saúde possui as seguintes responsabilidades:
a) Planejar e participar do fi nanciamento do Componente Básico da 

Assistência Farmacêutica (Rename anexo I e IV), tornando-se respon-
sável pela aquisição, pela distribuição e pela dispensação desses medi-
camentos;

b) fi nanciar e adquirir as insulinas disponíveis na Rename (insulina 
humana NPH 100 UI/ml e insulina humana regular 100 UI/ml), distri-
buindo-as às Secretarias Estaduais de Saúde, ao Distrito Federal, aos 
Municípios das capitais dos Estados e aos Municípios com população 
superior a quinhentos mil habitantes (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, 
art. 5º). Também cumpre ao Ministério da Saúde fi nanciar com Estados 
e Municípios os antidiabéticos previstos na Rename;

c) fi nanciar e adquirir os anticoncepcionais e insumos do Progra-
ma Saúde da Mulher, constantes dos Anexos I e IV da Rename, distri-
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buindo-os às Secretarias Estaduais de Saúde, ao Distrito Federal, aos 
Municípios das capitais dos Estados e aos Municípios com população 
superior a quinhentos mil habitantes (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, 
art. 6º);

d) realizar o protocolo de tratamento, o planejamento e a progra-
mação, o fi nanciamento, a aquisição centralizada e a distribuição aos 
Estados e Municípios do Componente Estratégico da Assistência Far-
macêutica, conforme anexo II da Rename;

e) incorporar novos medicamentos do Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, previstos no anexo III da Rename;

f) realizar a aquisição centralizada dos medicamentos do Compo-
nente Especializado da Assistência Farmacêutica – Ceaf que compõem 
o Grupo 1A da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, fornecendo-os às Se-
cretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal, que serão os res-
ponsáveis pela programação, pelo armazenamento, pela distribuição e 
pela dispensação desses medicamentos;

g) transferir recursos aos Estados e ao Distrito Federal, referen-
tes aos medicamentos que integram o Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica – Ceaf que compõe o Grupo 1B da Portaria 
GM/MS nº 1.554/2013, respondendo solidariamente pela sua dispen-
sação;

h) fornecer órteses, próteses e materiais especiais do SUS, conforme 
anexo IV da Portaria GM/MS nº 1.554/2013;

i) fornecer os medicamentos constantes da Relação Nacional de Me-
dicamentos de uso hospitalar, conforme anexo V da Rename;

j) no que se refere ao tratamento do câncer, a Política Nacional de 
Atenção Oncológica encontra-se instituída pela Portaria GM/MS nº 
2.439, de 08 de dezembro de 2005, ratifi cada pela Portaria GM/MS nº 
2.048, de 3 de setembro de 2009, visando à promoção, à prevenção, ao 
diagnóstico, ao tratamento, à reabilitação e aos cuidados paliativos. 
Embora haja participação do Gestor Pleno Municipal e Estadual para 
o credenciamento dos Unacons e Casons, assim como pelo encaminha-
mento dos pacientes para o tratamento oncológico, a remuneração do 
serviço é realizada na integralidade pelo Ministério da Saúde. O paga-
mento é realizando por bloco, per capita, para cada paciente tratado no 
sistema, em que o procedimento contempla “todo o tratamento neces-
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sário, incluindo os medicamentos”.7

5 Da responsabilidade do gestor estadual

O art. 17 da Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90) atribui à direção 
estadual do SUS a responsabilidade pela descentralização dos serviços 
de saúde para os Municípios. Cabe-lhe acompanhar, controlar e avaliar 
as redes hierarquizadas, prestando apoio técnico e fi nanceiro aos Mu-
nicípios. Também lhe cabe executar de forma suplementar as ações e 
os serviços de saúde de responsabilidade dos Municípios, coordenar a 
rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros, gerir as 
unidades que permaneçam em sua organização administrativa, além de 
colaborar com a União nos serviços de vigilância sanitária.

A Secretaria Estadual de Saúde é responsável gerencial pela coor-
denação, pela organização e pela gestão e cofi nanciadora do Sistema 
Único de Saúde dos Municípios. Por conseguinte, compartilha a res-
ponsabilidade pelas ações e pelos serviços de saúde não executados pe-
las Secretarias Municipais de Saúde, mesmo nas obrigações pactuadas 
com os Municípios.

A Secretaria Estadual de Saúde possui as seguintes responsabilida-
des:

a) planejar, fi nanciar, executar e disponibilizar de forma contínua o 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF, conforme 
anexos I e IV da Rename (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, arts. 8º, 9º 
e 10);

b) distribuir aos Municípios a insulina humana NPH 100 UI/ml e a 
insulina humana regular 100 UI/ml, adquiridas pelo Ministério da Saú-
de, fi nanciando, em conjunto com os municípios, os insumos comple-
mentares para o tratamento e o monitoramento do diabetes mellitus, 
descritos na Portaria 2.583/2007 (seringa com agulha acoplada para a 
aplicação de insulina, tiras reagentes para a dosagem da glicemia capi-
lar e lancetas para perfuração digital) (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, 
arts. 3º, II, e 5º, parágrafo único);

c) distribuir os medicamentos e insumos do Programa Saúde da Mu-
lher aos Municípios que não os receberam diretamente pelo Ministério 

7  CONASS. A assistência farmacêutica no SUS. Brasília: Conass, 2011. p. 135. (Para entender a gestão 
do SUS, v. 7)
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da Saúde. Responder solidariamente nas demandas judiciais pela falta 
dos componentes nos Municípios (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, art. 
6º, II);

d) efetuar o armazenamento, a distribuição às Regionais ou Munici-
pais e a programação do Componente Estratégico da Assistência Far-
macêutica, conforme anexo II da Rename; 

e) disponibilizar, de forma contínua, os medicamentos do Compo-
nente Básico da Assistência Farmacêutica que compõem o Grupo 3 da 
Portaria GM/MS nº 1.554/2013 (art. 10). Há responsabilidade solidária 
entre Estados e Municípios;

f) realizar a programação, o armazenamento, a distribuição e a dis-
pensação dos medicamentos contemplados pelo Componente Especia-
lizado da Assistência Farmacêutica (Rename, anexo III) que compõem 
o Grupo 1A da Portaria GM/MS nº 1.554/2013. Responder solidaria-
mente com a União nas demandas judiciais para o acesso a esses medi-
camentos;

g) efetuar a aquisição, o armazenamento, a distribuição e a dispen-
sação, mediante transferência de recursos do Ministério da Saúde, dos 
medicamentos contemplados pelo Componente Especializado da Assis-
tência Farmacêutica – Ceaf que compõem o Grupo 1B da Portaria GM/
MS nº 1.554/2013;

h) realizar o fi nanciamento, a aquisição, a programação, o armaze-
namento, a distribuição e a dispensação dos medicamentos contempla-
dos do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, con-
forme anexo III da Rename, que compõem o Grupo 2 da Portaria GM/
MS nº 1.554/2013;

i) disponibilizar, de forma contínua, os medicamentos do Com-
ponente Básico da Assistência Farmacêutica para garantir as linhas 
de cuidado das doenças contempladas no Componente Especializa-
do da Assistência Farmacêutica (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, 
art. 10);

j) fornecer órteses, próteses e materiais especiais do SUS, conforme 
anexo IV da Portaria GM/MS nº 1.554/2013;

k) fornecer os medicamentos constantes da Relação Nacional de 
Medicamentos de uso hospitalar, conforme anexo V da Rename.
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6 Da responsabilidade do gestor municipal

De acordo com o art. 30, VII, da Constituição Federal, cabe ao Mu-
nicípio prestar, com cooperação técnica e fi nanceira da União e do Es-
tado, serviços de atendimento à saúde da população. O art. 18 da Lei 
8.080/90 (Lei Orgânica da Saúde) fi xa a competência da direção muni-
cipal do Sistema de Saúde.

No que se refere à assistência farmacêutica, a Secretaria Municipal 
da Saúde é a responsável pelo Componente Básico da Assistência Far-
macêutica, que tem como referência os anexos I e IV da Relação Nacio-
nal de Medicamentos Essenciais – Rename, os quais devem ser todos 
disponibilizados pela Secretaria Municipal de Saúde.

Além da Atenção Primeira na Assistência Farmacêutica, cabe ao 
Município a aquisição e a dispensação dos medicamentos do Compo-
nente Especializado da Assistência Farmacêutica previsto no Grupo 3 
(Anexo III) da Portaria nº 1.554/2013. Ocorre que o Grupo 3 referido 
foi todo extraído do anexo I da Rename, de modo que se trata de medi-
camentos que já eram da sua responsabilidade.

A Secretaria Municipal da Saúde possui as seguintes responsabili-
dades:

a) planejar, fi nanciar, executar e disponibilizar de forma contínua o 
Componente Básico da Assistência Farmacêutica – CBAF, conforme 
anexos I e IV da Rename (Portaria GM/MS, nº 1.555/2013, artigos 8º, 
9º e 10);

b) realizar o armazenamento, a distribuição às unidades de saúde, a 
programação e a dispensação do Componente Estratégico da Atenção 
Farmacêutica;

c) disponibilizar, de forma contínua, os medicamentos do Compo-
nente Básico da Assistência Farmacêutica, para garantir as linhas de 
cuidado das doenças contempladas no Componente Especializado da 
Assistência Farmacêutica, conforme Anexo I da Rename e arts. 3º, III, 
e 10 da Portaria GM/MS nº 1.555/2013;

d) fi nanciar, em conjunto com o governo estadual, os insumos com-
plementares para o tratamento e o monitoramento do diabetes mellitus, 
descritos na Portaria 2.583/2007 (seringa com agulha acoplada, tiras 
reagentes e lancetas) (Portaria GM/MS nº 1.555/2013, art. 3º, III).
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7 Os efeitos da repartição administrativa de competência entre os 
gestores

Como antes referido, o art. 23, II, da Constituição Federal dispõe 
a competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios para cuidar da saúde, vindo a jurisprudência brasileira, 
especialmente a do Supremo Tribunal Federal, fi rmar que se trata de 
obrigação de responsabilidade solidária.

Essa solidariedade, entretanto, limita-se à obrigatoriedade de imple-
mentar as políticas públicas de modo conjunto e coordenado, conso-
ante interpretação conjunta do referido preceito constitucional com os 
artigos 196 e 198 da Carta Magna. Este último prevê a instituição de 
um sistema único de saúde que se organize em uma rede regionalizada 
e hierarquizada, além de estabelecer como diretriz a descentralização 
para atingir o atendimento integral, tudo fi nanciado com recursos do 
orçamento da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Ora, não se pode negar que, na organização administrativa, há uma re-
partição da competência entre os entes, de modo a atingir a fi nalidade 
constitucionalmente prevista: cuidar da saúde.

Como coordenadora e principal fi nanciadora do Sistema Único de 
Saúde, a União é corresponsável para as ações e os serviços de saú-
de, sendo parte legítima para fi gurar no polo passivo das demandas de 
saúde pública em que tenha responsabilidade de fi nanciar ou prestar 
diretamente a prestação sanitária.

É necessário ponderar que, em razão da garantia constitucional de 
acesso universal e igualitário e de atendimento integral e da competên-
cia comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
(CF, art. 23, II), a repartição da competência entre os gestores não afas-
ta, por si só, a responsabilidade do gestor hierarquicamente superior 
quando outro situado em posição inferior na organização federativa não 
cumprir a sua obrigação. Isso signifi ca dizer que a União pode ser res-
ponsável pela defi ciência ou ausência dos serviços de saúde de respon-
sabilidade dos Estados e dos Municípios. Do mesmo modo, o Estado 
pode ser responsável no caso de defi ciência ou ausência dos serviços de 
responsabilidade dos Municípios.

O art. 19-P da Lei nº 8.080/90, acrescentado pela Lei nº 12.401/2011, 
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estabelece que, na falta de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica, a 
dispensação será realizada com base nas relações de medicamentos ins-
tituídas pelo gestor federal do SUS, observadas as competências estabe-
lecidas nessa lei, e a responsabilidade pelo fornecimento será pactuada 
na Comissão Intergestores Tripartite. Como a Constituição Federal as-
segura a integralidade no tratamento, na inexistência de política pública 
deve ser admitida a responsabilidade comum (solidária) do art. 23, II, 
da Constituição Federal.

Como o art. 198 da Constituição Federal prevê a organização re-
gionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde, não há como 
afastar a legalidade das normas administrativas de organização do SUS 
com a repartição da competência entre os gestores, decorrendo daí o 
fracionamento da solidariedade que se transforma em subsidiariedade.

Em razão da organização federativa, com ascendente verticalização 
hierárquica administrativa entre os Municípios, o Estado e a União, não 
há como impor ao Município obrigações de responsabilidade do Estado 
ou da União.

Ao decidir a STA 175-CE, o Ministro Gilmar Mendes pondera em 
seu voto que, “em geral, deverá ser privilegiado o tratamento forneci-
do pelo SUS em detrimento de opção diversa escolhida pelo paciente, 
sempre que não for comprovada a inefi cácia ou impropriedade da po-
lítica de saúde existente”. Essa conclusão importa dizer que as normas 
administrativas de repartição de competência entre os gestores fazem 
parte das políticas públicas de saúde, de modo que não podem ser des-
prezadas.

Nas demandas judiciais para o acesso às ações e aos serviços de 
saúde, é necessário ponderar sobre a existência de normas de repartição 
da competência entre os gestores, para que se possa fi xar a responsabi-
lidade de cada gestor.

Um entendimento infl exível quanto à solidariedade atenta contra 
os princípios e as diretrizes da efi ciência da administração pública, da 
descentralização político-administrativa e da regionalização e hierar-
quização da rede de serviços de saúde, todos contemplados constitucio-
nalmente. 

Ocorre que, na organização do sistema, por imperativo constitucio-
nal (CF, art. 198, I), os gestores não perdem sua autonomia, de modo 
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que, não se admitindo o fracionamento da solidariedade, é de se exigir 
que cada qual dos gestores (União, Estados e Municípios) mantenha 
uma estrutura física e administrativa independente para atender idênti-
cas demandas de saúde.

Daniel Sarmento e Cristina Telles ponderam que a solidariedade im-
portaria em desorganização do sistema de saúde, levando ao cumpri-
mento duplicado ou triplicado, enquanto a Constituição Federal remete 
à descentralização:

“A própria referência a um sistema (art. 198, caput) já remete a um todo orgânico, cujas 
partes integrantes devem atuar de maneira harmônica e complementar. Aliando-se a isso 
a opção expressa pela descentralização como matriz organizacional do SUS (arts. 198, I, 
e 30, VII), fi ca claro o propósito de conferir aos entes mais próximos aos cidadãos – os 
Municípios – a atribuição prioritária pela prestação direta dos serviços relacionados à saúde, 
deixando-se aos demais entes atribuições específi cas, que demandem enfoque regional – no 
caso dos Estados – ou nacional – no caso da União –, e subsidiárias.” 8

Por essa razão, deve ser ponderado que, sendo judicializado o acesso 
à saúde, o julgador não pode deixar de atentar sobre a existência ou não 
de política pública de repartição da competência entre os gestores. Em 
caso positivo, a ordem judicial deve ser emitida em face daquele que foi 
defi nido como responsável administrativo.

Caso inexista política pública, aplica-se a regra do art. 23, II, da 
Constituição Federal, podendo responder solidariamente cada um dos 
três gestores. Mesmo nesse caso, para evitar confusão no cumprimento 
da ordem, que poderá redundar em descumprimento ou cumprimento 
em duplicidade, parece razoável que a decisão judicial fi xe um coman-
do sucessivo no cumprimento da ordem, se houver litisconsórcio passi-
vo, bem como discrimine, se for o caso, a quem compete realizar cada 
tarefa da obrigação de fazer (como comprar, distribuir, ministrar, etc.) e 
arcar com os custos fi nais da prestação.

Embora seja possível que nas demandas se forme litisconsórcio pas-
sivo, especialmente quando há corresponsabilidade dos gestores, para 
evitar a duplicidade ou sobreposição dos serviços, é importante que se 
observem minimamente os graus de responsabilidade, com o reconhe-

8  SARMENTO, Daniel; TELLES, Cristina. Judicialização da saúde e responsabilidade federativa: solida-
riedade ou subsidiariedade? In: ASENSI, Felipe Dutra; PINHEIRO, Roseni (coord.). Direito sanitário. Rio 
de Janeiro: Campus Jurídico, 2012. p. 122.
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cimento de que a repartição administrativa da competência leva a um 
fracionamento da solidariedade pelo cumprimento das políticas públi-
cas.

E, considerando que não seja a pretensão deduzida contra mais de 
um ente, em litisconsórcio passivo, deve ser admitido o chamamento 
ao processo. Isso porque o regime jurídico da solidariedade das obri-
gações9 viabiliza que o ente acionado possa pedir a citação daqueles 
que não o foram, ou, por outras palavras, chamar ao processo os demais 
coobrigados. 

É o que prevê expressamente o artigo 77, III, do CPC, ao dispor 
que é admissível o chamamento ao processo “de todos os devedores 
solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns deles, parcial ou 
totalmente, a dívida comum”.

Assim, em face da solidariedade constitucionalmente prevista, não 
se formando desde logo o litisconsórcio passivo, o ente demandado 
pode promover o chamamento ao processo do(s) outro(s) ente(s), para 
que se dê adequada interpretação ao instituto da solidariedade. 

Esse aspecto é de fundamental importância para se manter a organi-
zação do SUS, porquanto o custeio das diferentes políticas públicas sa-
nitárias é compartido entre União, Estados, Distrito Federal e Municí-
pios, não sendo possível que apenas um deles arque com ônus fi nancei-
ro, o qual, por vezes, cabe exclusivamente a outro, ou mesmo lhe cabe 
parcialmente. E veja-se que, para além daquelas situações concretas em 
que não há previsão de políticas públicas, existem muitas outras em que 
há expressa previsão normativa de fi nanciamento por um ou mais entes 
e dispensação por outro. É inviável que se exija o cumprimento integral 
da obrigação de um único responsável, quando outros também devem 
concorrer para a obrigação.

Também não é correto, do ponto de vista da organização estrutural 
do SUS – e até mesmo por economia processual –, que não seja per-
mitida a solução imediata na mesma lide da responsabilidade de cada 
ente, sob pena de multiplicarem-se ações recíprocas entre os entes 

9  O regime jurídico da solidariedade acha-se regulado pelo Código Civil, que estabelece que “Há solida-
riedade, quando na mesma obrigação concorre mais de um credor, ou mais de um devedor, cada um com 
direito, ou obrigado, à dívida toda” (art. 264, CC), tendo o credor “direito a exigir e receber de um ou de 
alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (...)” (art. 275).
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políticos, imputando a responsabilidade pelo pagamento a quem de 
direito.

Sobre esse aspecto, desde logo deve ser refutada eventual objeção 
quanto à difi culdade do indivíduo em identifi car qual o ente competen-
te para o fornecimento da pretensão sanitária judicialmente buscada, 
dada a regulação infralegal de atribuições. Isso porque, em primeiro 
lugar, o demandante estará representado por advogado (ou Defensor 
Público ou representante do Ministério Público), o qual possui plenas 
condições técnicas de identifi car o ente (ou os entes) contra o qual 
deve direcionar a lide. Em segundo lugar, porque a inicial deve vir 
instruída com negativa da administração pública, cuja fundamentação 
já indicará se o motivo é técnico ou ilegitimidade. Em terceiro, ainda 
que a lide venha a ser direcionada para quem não seja designadamente 
o responsável legal pela providência pretendida, sempre haverá espa-
ço para o chamamento à lide do verdadeiro responsável, bem como 
a solidariedade dos entes políticos nos casos de vácuos de políticas 
públicas.

Para fi nalizar o ponto, é recomendável que, tratando-se de obrigação 
a ser fi nanciada por ente diverso daquele obrigado diretamente a reali-
zar a prestação material, seja especifi cada a divisão das responsabilida-
des, imputando-se discriminadamente o destinatário de cada obrigação, 
bem como estabelecendo prazo para o ente responsável pelo fi nancia-
mento promover o ressarcimento ao que realizou a obrigação de fazer 
judicialmente imposta. 

8 Dos procedimentos e das internações hospitalares

No que se refere à responsabilidade quanto aos procedimentos e às 
internações hospitalares, aplica-se a mesma orientação adotada quanto 
aos medicamentos. Sempre que houver política pública que estabeleça 
protocolo clínico de repartição da responsabilidade entre os gestores, 
esses protocolos devem ser observados, evitando-se com isso que se 
imponha responsabilidade aos gestores que não possuem estrutura para 
o tratamento. 

Inexistindo protocolo clínico para o tratamento pretendido é que se 
admite impor a responsabilidade solidária e as consequências de fato e 
de direito que lhe são inerentes, como acima explicitado.
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Conclusões

O direito fundamental à saúde comporta, não apenas no seu mérito, 
mas também na sua perspectiva procedimental, diversos questionamen-
tos que não estão sufi cientemente solvidos na doutrina e na jurisprudên-
cia pátrias.

A partir da alteração legislativa promovida pela Lei nº 12.401/2011 
na Lei do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8080/90), ocorreu uma re-
defi nição da jurisprudência sobre legitimidade passiva, solidariedade, 
competência, entre outros institutos, e deve ser empreendida pelos ope-
radores do direito. 

Buscou-se, no presente trabalho, trazer alguns fundamentos para 
subsidiar refl exão sobre um dos temas mais candentes dentro do Poder 
Judiciário. 

Novos caminhos estão sendo construídos para a consecução dos di-
reitos e objetivos constitucionalmente previstos, obrigando a adminis-
tração pública a movimentar-se no sentido do atendimento do comando 
constitucional, mas o papel do Poder Judiciário deve ser também de 
auxiliar na organização do sistema e na deferência das políticas públi-
cas já organizadas, sob pena de passarmos a invadir competências que 
foram republicanamente destinadas a outros poderes.

O direito deve ser pensado eticamente, no sentido expresso por Aris-
tóteles, de modo que não seja salvaguardado apenas o direito de um 
único indivíduo, mas que o direito possa ser deferido para todos aqueles 
que estejam na mesma situação, de modo que a fi nalidade atinja todas 
as cidades e a nação. 

Assim, à guisa de síntese do exposto, apresentam-se sistematica-
mente as seguintes conclusões:

1. A solidariedade entre os entes públicos, decorrente dos arts. 23, II, 
e 196, ambos da Constituição Federal, não implica, necessariamente, a 
solidariedade da prestação de todo e qualquer serviço ou tratamento de 
saúde.

2. A responsabilidade solidária entre União, Estados, Distrito Fe-
deral e Municípios tem por escopo impor a organização do Sistema 
Único de Saúde para assegurar o acesso universal e igualitário, com 
atendimento integral nas políticas públicas de saúde. Havendo políticas 
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públicas com a repartição de atribuições entre os entes gestores, estas 
devem ser consideradas para fi ns do exame da competência e da legiti-
midade passiva nas ações judiciais sobre direito à saúde, atendendo-se, 
desse modo, ao comando do art. 8º, XIII, da Lei 8.080/90, evitando 
a duplicidade de meios para fi ns idênticos, efetivando-se o princípio 
constitucional da efi ciência da administração pública.

3. De acordo com as normas em vigor, a execução das políticas públi-
cas do Componente da Assistência Farmacêutica indicados nos Proto-
colos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) para garantir as linhas 
de cuidado das doenças contempladas no Componente Especializado 
da Assistência Farmacêutica caberá aos Estados, ao Distrito Federal e 
aos Municípios (art. 10 da Portaria 1555/2013).

4. As obrigações relativas às políticas públicas dos Componentes 
Especializados da Assistência Farmacêutica estão distribuídas em três 
grupos, segundo a complexidade, a garantia da integralidade e a manu-
tenção do equilíbrio fi nanceiro dos entes gestores, com a divisão das 
responsabilidades entre esses entes, na forma dos artigos 3º, 54, 55 e 56, 
todos da Portaria nº 1554/2013 (alterada pela Portaria nº 1996/2013) do 
Ministério da Saúde, a saber:

“Art. 54. A responsabilidade pela programação, armazenamento e distribuição dos 
medicamentos dos Grupos 1A e 1B é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito 
Federal, sendo a responsabilidade pela aquisição dos medicamentos do Grupo 1A do Mi-
nistério da Saúde e dos medicamentos do Grupo 1B das Secretarias de Saúde dos Estados 
e do Distrito Federal. (Alterado pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 11 de setembro de 2013)

Art. 55. A responsabilidade pela programação, aquisição, armazenamento e distribuição 
dos medicamentos do Grupo 2 é de responsabilidade das Secretarias de Saúde dos Estados 
e do Distrito Federal. (Alterado pela Portaria GM/MS nº 1.996, de 11 de setembro de 2013)

Art. 56. A responsabilidade pela programação, aquisição, armazenamento e distribuição 
dos medicamentos do Grupo 3 é das Secretarias de Saúde do Distrito Federal e dos Mu-
nicípios e está estabelecida em ato normativo específi co que regulamenta o Componente 
Básico da Assistência Farmacêutica.”

5. Tratando-se de pretensão a obrigação estatal cuja prestação não 
se encontra prevista em política pública, ou cuja obrigação está com-
partida entre mais de um ente, deve ser reconhecida a solidariedade dos 
entes, nos termos dos arts. 264 e 275, ambos do Código Civil, sendo a 
obrigação exigível de qualquer um deles, assegurada ao ente público a 
denunciação à lide dos demais entes corresponsáveis, na forma do art. 
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77, III, do CPC. 
6. Havendo política pública que estabeleça obrigações a mais de um 

ente público, a decisão que determinar a prestação material deverá defi -
nir, na medida do possível, a quem cabe prestar diretamente a obrigação 
como responsável pelo custeio ou reembolso, como previsto no art. 35, 
VII, da Lei 8.080/90, em atenção à legislação do SUS e aos contratos 
organizativos.

7. Em razão da organização federativa, com ascendente verticaliza-
ção hierárquica administrativa entre os Municípios, o Estado e a União, 
não há como impor ao Município obrigações de responsabilidade do 
Estado ou da União.

8. Na ausência de política pública defi nida, é possível a formação 
de litisconsórcio passivo, sendo conveniente estabelecer os limites da 
responsabilidade de cada um dos entes.



DISCURSOS
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Discurso*1

Fernando Quadros da Silva**2

Senhor Presidente do Tribunal, Des. Tadaaqui Hirose, Sr. Ministro 
Gilson Dipp, ex-Presidente desta Corte e, para nossa honra e orgulho, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Sr. Vice-Presidente, 
Luis Fernando Wowk Penteado, Sr. Corregedor Regional, Paulo Afonso 
Brum Vaz, senhores desembargadores deste Tribunal, Sr. Chefe da Pro-
curadoria Regional da República, Marcos André Seifert, Sr. Presidente 
da OAB, senhoras e senhores:

Reúne-se esta Corte Federal em sessão solene para empossar três 
novos magistrados.

São três magistrados brilhantes que passarão a desempenhar a ele-
vada missão constitucional de exercer a jurisdição de segundo grau e as 
funções administrativas inerentes ao cargo.

Tomam posse nesta data os Desembargadores João Pedro Gebran 
Neto, Leandro Paulsen e Sebastião Ogê Muniz, nomeados que foram 
pelo tão esperado decreto da Senhora Presidente da República, Dilma 

*1Discurso de saudação aos Desembargadores Federais João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Sebas-
tião Ogê Muniz por sua posse no TRF da 4ª Região, em 16.12.2013.
**2Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Rousseff.
Os três novos desembargadores iniciaram sua carreira na Justiça Fe-

deral em 06 de setembro de 1993, tempo de expansão da Justiça Federal 
e de reconstrução do regime democrático e do Estado de Direito.

Naquele 06 de setembro de 1993, no Salão Nobre da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em cerimônia 
presidida pelo então Presidente Gilson Langaro Dipp, foram empossa-
dos 27 novos juízes federais substitutos, dentre os quais os hoje empos-
sados.

A banca do concurso foi presidida pelo hoje Ministro Ari Pargen-
dler e composta pelos estimados Manoel Lauro Volkmer de Castilhos 
e Vladimir Passos de Freitas, pelo Professor Cláudio Otávio Melchia-
des Xavier e pelo advogado Norberto da Costa Caruso Mac Donald. O 
concurso foi secretariado pela diligente Senhora Ana Cristina Siqueira 
e Silva.

Era um tempo de interiorização da jurisdição federal, iniciada pelas 
mãos competentes do Min. Lauro Leitão.

A Justiça Federal atraía muitos talentos. Muitos promotores de justi-
ça, juízes de direito e advogados com advocacia consolidada buscavam 
ingressar no seu quadro, motivados sobretudo pelo ideal de realizar a 
justiça em uma carreira promissora.

Entre eles, o Desembargador João Pedro Gebran Neto. Nascido em 
15 de fevereiro de 1964, em Curitiba. Filho de Antonio Sebastião da 
Cunha Gebran e Maria de Lourdes Pires Gomes Gebran.

Fez os primeiros estudos no Colégio Militar de Curitiba e no Colégio 
Dom Bosco.

Foi aprovado no concurso para auxiliar judiciário do Tribunal de 
Alçada do Paraná, tendo exercido o cargo de 1986 a 1988.

Fez estágio no prestigiado escritório do Professor Francisco Accioly 
Neto, advogado de renome a quem o Estado do Paraná deve muito. Co-
lou grau em 1988, advogou até 1989. 

Ainda me lembro dos idos de 1983, quando éramos colegas de turma 
na Faculdade de Direito de Curitiba. Gebran ainda estava às voltas com 
a necessidade de optar entre dois cursos: Engenharia Elétrica na UFPR 
ou Direito na Faculdade de Direito de Curitiba. Optou pela carreira 
jurídica.
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Na Faculdade de Direito, conheceu Daniela, colega de turma e, de-
pois, esposa. Aluno estudioso e sempre participante e idealista, repre-
sentante dos alunos no conselho departamental, elaborou propostas e 
defendeu com competência os pleitos dos alunos, em uma época em 
que tal representação poderia ser facilmente confundida com agitação 
política.

Engajado igualmente na luta por um país melhor, sempre participou 
de movimentos políticos, ao lado de Fajardo Faria e Luiz Felipe Braga 
Cortes. Acreditava na boa política e na necessidade de apoiar bons ho-
mens públicos.

Nas aulas e nos estudos, era aluno que não se furtava aos debates. 
Gebran participava, juntamente com o nosso Diretor do Foro do Paraná, 
Nivaldo Brunoni, e com Mário Schirmer, hoje Procurador de Justiça, de 
um grupo de estudos, para o qual somente os colegas mais estudiosos 
eram chamados. Os debates eram intensos, e a amplitude dos temas 
não tinha limites. Algumas discussões acaloradas terminavam sem uma 
conclusão consensual.

Como, por exemplo, o intricado tema da “aplicabilidade da lei penal 
brasileira na lua”, discussão que terminou abruptamente com o abando-
no de um dos debatedores, que fechou seus livros e declarou: “Assim 
não dá. Por hoje, chega”.

Depois de um breve período na advocacia privada, ingressou no Mi-
nistério Público do Paraná. Foi atuante promotor de justiça nas comar-
cas de Piraí do Sul, Lapa, Ribeirão Claro, Marechal Rondon e Arapon-
gas.

Mas sua vocação era a magistratura. Ingressou na Justiça Federal em 
1993 e foi juiz federal em Cascavel, Londrina e Curitiba.

Paralelamente, sempre manteve profícua atividade acadêmica. Na 
UFPR, no curso de mestrado, escreveu duas obras que constituem fonte 
de consulta obrigatória, Inquérito policial: arquivamento e o princípio 
da obrigatoriedade e Aplicação imediata dos direitos e garantias cons-
titucionais, esta última, segundo Jairo Schäfer, também autoridade no 
assunto, obra marcante e que deu valiosa contribuição ao tema.

Sobre o Ministro Néri da Silveira, na sessão de 29 de maio de 2002, 
por motivo de sua aposentadoria, Nelson Jobim destacou:



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 105-150, 2014110

“O Professor Néri, de um lado, tem a característica da simplicidade, da afabilidade, 
inclusive da ternura. De outro lado, tem a característica de incrível e dura fi rmeza em suas 
convicções. Aqui no Tribunal, como na Faculdade, se viesse a ser feita alguma objeção aos 
seus pontos de vista já fi rmados, tinha a gentileza de ouvir o aparte ou a objeção, quer do 
aluno, quer do colega. Ouvido o aparte, continuava o Professor Néri exatamente na última 
palavra em que havia sido interrompido. Essa característica aparece não só no debate – na 
dialética do debate –, mas também se mostra na conduta que teve pelos diversos locais 
pelos quais passou a servir à Nação e ao povo brasileiro.”

Gebran tem as mesmas características. É afável, compreensivo, hu-
mano, mas fi rme e inarredável nas convicções. Foi destacado fundador 
e Presidente da Associação Paranaense dos Juízes Federais –Apajufe.

Desembargador, seja bem-vindo à nossa Corte. Felicitações aos fa-
miliares, em especial à Daniela e aos fi lhos João Guilherme e João Ga-
briel.

Honra-me, também, saudar, em nome da Corte, o Desembargador 
Leandro Paulsen. Na nossa turma de concurso, era o mais jovem, mas 
não menos preparado. Filho de Valdir Paulsen e Beatriz Irene Paul-
sen, nascido em Porto Alegre, Dr. Leandro casou com Larissa em 1993, 
mesmo ano em que tomou posse como juiz federal.

O primeiro fi lho, Bernardo, nasceu três anos depois, em 1996. Vitó-
ria nasceu em 1998, e Francisco, em 2000. Segundo a esposa, Larissa, 
Leandro era um juiz sem juízo, pois, aos trinta anos de idade, o casal já 
tinha três fi lhos.

As pessoas que privam de sua intimidade o defi nem como um juiz 
extremamente comprometido com a família, que fi scaliza de perto os 
estudos dos fi lhos, pergunta se já fi zeram as tarefas de casa, ou, como 
dizem aqui no Rio Grande do Sul, se já fi zeram o tema, leva-os e bus-
ca-os no colégio, enfi m, gosta de estar com a família.

Aprecia um bom vinho, gosta de viajar e de desfrutar do sossego de 
sua casa na serra, em Canela. Os hobbies prediletos são escrever e via-
jar. As viagens são planejadas com esmero, como, aliás, tudo o que se 
propõe a fazer. Em uma das viagens, segundo alguns, levou 80 mapas.

Conforme defi nem os amigos, como José Baltazar, “Tem disciplina 
prussiana. Para ele, nada é impossível, nada é problema, adora o que 
faz. Recebe os encargos e dá cabo das missões de maneira fi rme e obs-
tinada”.
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É muito comprometido com o trabalho e com os princípios que nor-
teiam a justiça. Passa muito tempo ao telefone, onde resolve a maioria 
dos problemas da vara/gabinete.

Foi Diretor do Foro da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul e, a 
partir de 2000, esteve convocado no Tribunal por diversos períodos. 
Dedica-se também ao magistério: lecionou em vários cursos superiores 
e cursos preparatórios.

Esteve convocado no Supremo Tribunal Federal, onde desempenhou 
relevante trabalho.

É professor da PUCRS. Não descurou do aperfeiçoamento acadêmi-
co. Graduado em Ciências Jurídicas em 1992, pela PUCRS, em 1994 
especializou-se em Filosofi a e Economia Política pela mesma univer-
sidade.

Em 2005, obteve o grau de Mestre em Direito do Estado pela Ufrgs.
De 2007 a 2012, dedicou-se ao doutorado, que concluiu com bri-

lhantismo em 2012, na Universidad de Salamanca, tendo obtido a nota 
máxima, “sobresaliente cum laude”, com a tese “Las obligaciones de 
los substitutos y de los responsables tributarios: estudio comparado de 
los derechos español y brasileño”.

Autor de diversos livros e centenas de artigos, entre outros, pode-se 
destacar um que se tornou de consulta obrigatória para quem milita na 
área tributária: Direito Tributário: Constituição e Código Tributário à 
luz da doutrina e da jurisprudência, que está na sua 15ª edição.

Ainda em 1995, foi classifi cado em 1º lugar no concurso de mono-
grafi as sobre as perspectivas de futuro da Justiça Federal, promovido 
pelo CJF e pela Ajufe.

Foi sempre magistrado exemplar. Dele se pode dizer sem medo de 
errar que foi uma jovem promessa que se cumpriu.

A dedicação à função de julgar não o impede de participar ativamen-
te do convívio com seus colegas. Juntamente com os colegas Salise, 
Taís, Marcelo De Nardi e Roger, Leandro liderou a fundação e a conso-
lidação da Escola da Magistratura Federal do Rio Grande do Sul.

Seja bem-vindo, Desembargador Leandro. Desejamos plenas reali-
zações.

Assume também nesta data o Desembargador Sebastião Ogê Muniz. 
Nascido em 08 de julho de 1951, em Lages, Santa Catarina, é fi lho de 
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Darcy Ogê Muniz e Evandina Matos Muniz, que lhe ensinaram sólidos 
valores da fé cristã, da honradez na vida pública e da honestidade, aci-
ma de tudo.

Foi batizado na centenária Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres e 
sempre manteve com aquele templo sagrado íntima ligação. Foi dedica-
do e responsável coroinha, auxiliando nos ofícios religiosos.

É casado com Maria Aparecida Pereira Muniz e pai de Rafael, Gian-
carlo e Marco.

Os primeiros estudos fez no Colégio São José. Depois, no Instituto 
de Educação e no Colégio Comercial Santo Antônio.

Concluiu o ensino médio nos Estados Unidos, pois obteve uma bolsa 
de estudos do American Field Service. Até os dias de hoje, a família que 
o recebeu nos Estados Unidos guarda ótimas recordações da convivên-
cia com Sebastião.

Na juventude, foi dedicado atleta, corredor, destacando-se em diver-
sas competições. Nunca temeu desafi os. Estudou nos Estados Unidos e 
no Japão.

Desde os 14 anos, trabalhou como auxiliar de escritório. Posterior-
mente, em escritórios de contabilidade, já em Florianópolis.

Formou-se em Direito pela UFSC em 1975.
De 1980 a 1993, foi Fiscal de Tributos do Estado de Santa Catari-

na, depois de brilhantemente aprovado em rigoroso concurso para tão 
disputada carreira. Foi aprovado posteriormente e assumiu por curto 
período o cargo de Procurador da Fazenda Nacional.

Atuou como Fiscal do Estado de Santa Catarina e por algum período 
foi chamado para assessorar a Procuradoria do Estado, onde conheceu o 
jovem servidor Otavio Pamplona, recém-ingressado no serviço público. 
Auxiliou na elaboração do Regulamento do ICM.

Em um tempo distante do quadro atual, em que o constituinte exige 
curso de formação para juízes, Sebastião Ogê chegou pronto à magis-
tratura.

Paralelamente à magistratura, dedicou-se ao constante estudo. É es-
pecialista em direito penal pela UnB e Mestre pela Universidade Cató-
lica de Leuven, na Bélgica.

Foi juiz federal em Joaçaba, Porto Alegre, Joinville e Florianópolis.
Foi diretor do Foro e esteve convocado em diversas oportunidades 
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no TRF, onde granjeou admiradores e amigos.
Sempre foi muito preocupado e teve elevado grau de responsabili-

dade no trato da coisa pública. Conta-se que teve grandes preocupações 
ao ser convidado para o cargo de Diretor do Foro de Santa Catarina. 
Tinha uma intuição de que o recém-eleito Presidente Vladimir iria lhe 
fazer o convite, mas pensava seriamente em recusar. A responsabilidade 
é imensa e, como sabemos, indelegável. O telefone tocou e Sebastião 
sabia que era o temido telefonema e que, uma vez atendido, não teria 
volta. Atendeu a ligação e, feito o convite, aceitou.

Tem admiradores pela dedicação. Vários são testemunhas do rigor 
com que revisa os trabalhos dos auxiliares. O Desembargador Ricardo 
Pereira, que travou conhecimento com o Desembargador Sebastião des-
de a preparação para o concurso, relata que se trata de colega estudioso 
e leal, sempre extremamente preocupado com o cumprimento do dever.

Com olhar clínico e perspicaz, busca a sintaxe correta, talvez heran-
ça dos bancos escolares no colégio São José, talvez consciência atávica 
do seu espírito cristão de que as palavras têm poder e, uma vez ditas, 
não podemos capturá-las, o bem e o mal que vierem a produzir nos se-
rão debitados no dia do juízo.

Foi juiz da TNU e membro da comissão de concurso para ingresso 
no cargo de juiz federal substituto.

Como diretor do Foro, foi austero. Ao lado de Pamplona e de Ricar-
do Pereira, deu grande contribuição à JFSC.

Integrou o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.
Para encerrar, a ocasião é de posse. Posse de novos colegas é sempre 

uma renovação. Cumpre também que renovemos nossa profi ssão de fé 
na justiça, a qual todos os empossados já deram mostras de trilhar.

Em um tempo em que o ativismo judicial é, por vezes, elogiado, 
permitam-me os colegas que agora assumem reproduzir as palavras do 
Ministro Thompson Flores, do Supremo Tribunal Federal, avô do nosso 
estimado Desembargador Thompson Flores:

“Justiça que brote de Juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos exageros. 
Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja, e para cujos imperativos 
prosseguiremos indormidos e intransigentes. Justiça humana, como merece distribuída às 
criaturas, feita à imagem de Deus. Justiça que jamais se aparte dos fi ns sociais e das exigên-
cias do bem comum, sem cujo conteúdo não teria nenhum sentido. Justiça que se aproxime, 
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sem excessos ou enganosas formas, do próprio Povo, para o qual é ditada e do qual deve 
estar sempre ao alcance: simples, real, despida de tudo que a possa tornar difi cultosa, a 
fi m de que a compreenda melhor, sinta-a com mais fervor, e possa, assim, nela crer, para 
amá-la, prestigiá-la e defendê-la, se preciso for, convencido de que ela é o seu baluarte 
democrático e a sua mais sólida garantia. E, sobretudo, Justiça pontual, como a queria Rui, 
porque tarda não mereceria o nobre título. E como dizia, reclamando, ‘Para que paire mais 
alto que a coroa dos reis e seja tão pura como a coroa dos santos’.

Só assim nos tornaremos dignos do respeito e da confi ança da Nação, ao lado dos demais 
Poderes da República.”

Aproveito o ensejo para ressaltar que comentei com o Ministro Teori 
Zavascki que havia sido honrado com a tarefa de fazer esta saudação, e 
o Ministro me autorizou a externar a sua profunda admiração pelos Drs. 
Gebran, Leandro e Sebastião e os seus votos de pleno êxito e realização.

Temos certeza, senhoras e senhores, de que os Desembargadores 
João Pedro Gebran Neto, Leandro Paulsen e Sebastião Ogê Muniz en-
grandecerão ainda mais esta Corte Federal. Essa certeza advém da bri-
lhante carreira que até agora trilharam e do elevado espírito público que 
até agora demonstraram.

Estimados colegas, sejam bem-vindos a este Tribunal. Em nome da 
Corte e dos magistrados que a compõem, desejo um auspicioso exercí-
cio da jurisdição e muitas realizações pessoais.
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Discurso*1

João Pedro Gebran Neto**2

“Que seja luz, ainda que de lamparina, na noite dos desgraçados.”

Essa frase, cunhada por Ulysses Guimarães, na promulgação da 
Constituição da República Federativa do Brasil – que comemorou 25 
anos –, é recheada de símbolos e signifi cados. 

Representava o desejo nacional de iluminar os porões da ditadura 
militar, não com revanchismo, mas como norte para a edifi cação de um 
Estado Democrático de Direito. Também indicava a luz que deveria ser 
lançada sobre os sérios e perversos problemas nacionais, como a desi-
gualdade, a miséria, o analfabetismo e a injustiça. Também lembrava 
a fi gura dos desafortunados, aqueles milhões de brasileiros que vivem 
à margem da sociedade, que não integram os sistemas políticos ou so-
ciais, que não judicializam, que são esquecidos porque fazem parte do 
nada.

Porém, os propósitos da lamparina não são simplesmente demons-
trar as mazelas do passado. 

*1Discurso de posse como Desembargador Federal do TRF da 4ª Região, em 16.12.2013.
**2Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Vejo na feliz frase do Pai da Constituinte o prognóstico de irradiar 
os lumens da lamparina para o futuro, projetando um Estado novo e 
prometendo a edifi cação de uma sociedade mais justa, livre, humana e 
solidária, como previsto no artigo 1º da Carta Política. 

Mas acredito haver também um signifi cado implícito nessa frase. Ela 
clama para que todos os brasileiros (e de modo mais intenso aqueles 
que exercem um dos Poderes do Estado) voltem as faces para os humil-
des e para nossa própria humildade. 

Hoje, Senhor Presidente, é fácil verifi car que a Carta Política de 1988 
– embora muitas vezes emendada – tem cumprido seu papel, iluminan-
do caminhos. Talvez não com a concretude que todos desejamos, muito 
menos com a velocidade sonhada. Mas, certamente, tem irradiado sua 
frágil porém constante energia para a construção de uma sociedade me-
lhor, mais fraterna, pluralista e sem preconceitos, como desenhado no 
preâmbulo da Constituição.

Com essas palavras de fé e esperança no porvir, cumprimento a to-
dos neste ensolarado fi nal de tarde porto-alegrense. 

Confesso que fi quei muito apreensivo com a chegada deste dia.
Não em decorrência do longo período de espera para a nomeação.
Tampouco pelo fato de fi gurar por três vezes consecutivas na lista de 

promoção por merecimento. Fato que, aliás, muito me honrou, porque 
fui triplamente agraciado com o voto da ampla maioria dos atuais de-
sembargadores federais. 

Minha apreensão decorreu do que poderia dizer a esta plateia he-
terogênea, composta por autoridades, magistrados, servidores, amigos 
e familiares. Minha afl ição diminuiu apenas quando um amigo disse: 
“Fale com o coração”. 

Refl eti e concluí que esse é verdadeiramente o meu jeito de ser. Falar 
com emoção, com transparência e franqueza, ainda que, involuntaria-
mente, possa ferir sensibilidades. Mas hoje, como estarei falando com 
amigos, serei perdoado por falhas, excessos e, principalmente, omis-
sões.

Minha crônica ansiedade deu-me tréguas quando constatei algumas 
coincidências.

A primeira é que esta solenidade seria presidida por um amigo que, 
vinte anos atrás, na condição de Diretor do Foro, recebeu-me solene-
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mente na Seção Judiciária do Paraná, dando os primeiros e fundamen-
tais conselhos para iluminar meu caminho. 

Por isso, Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Tada-
aqui Hirose, saudando-o, quero saudar todos os magistrados aqui pre-
sentes.

A segunda coincidência é a presença do Vice-Presidente do Superior 
Tribunal de Justiça, Ministro Gilson Langaro Dipp, que, no dia 06 de 
setembro do remoto ano de 1993, presidindo este Tribunal, deu posse 
aos três magistrados que hoje passam a integrar esta Corte. Menos de 
um mês depois, na instalação da Vara Federal de Cascavel, estava Vossa 
Excelência, com sua humildade e sua simplicidade, a jantar em minha 
casa. Na sua pessoa, Sr. Ministro, rendo minhas homenagens às autori-
dades já nominadas.

A terceira coincidência é ser saudado pelo Desembargador Federal 
Fernando Quadros da Silva, na pessoa de quem aproveito para saudar 
os familiares, os amigos e os servidores desta Casa. Tive o prazer de 
estudar na mesma turma que ele na Faculdade de Direito de Curitiba 
e, por felicidade do destino, reencontrá-lo na Justiça Federal. Lembro-
me, Dr. Fernando, de que foi Vossa Excelência que ligou para a casa 
dos meus pais dando a notícia de nossa aprovação no 3º Concurso de 
Juiz Federal. Lembro-me de que, antes da prova oral do concurso, fez 
questão de me buscar para o sorteio do ponto, seguindo depois para seu 
apartamento, onde me forneceu preciosos e imprescindíveis subsídios 
para a etapa seguinte. Hoje, tenho a alegria de ser brindado por esta 
saudação de Vossa Excelência. Agradeço-lhe pelas gentis palavras, pela 
amizade e pelas luzes que me acendeu ao longo de todos estes anos.

Quero ainda assinalar o contentamento em ser empossado ao lado 
de dois outros juízes federais que igualmente tomaram posse naquela 
véspera do dia da independência, no prédio da Faculdade de Direito da 
Ufrgs. 

No meu imaginário, este evento de hoje tem um signifi cado espe-
cial, porque cada um dos empossandos tem origem em um dos Estados 
que compõem esta 4ª Região. Os Estados que ajudaram a edifi car esta 
Corte e cujos súditos estão sujeitos à jurisdição aqui exercida. Todos os 
três fi zeram suas carreiras integralmente em seus respectivos Estados e 
hoje se reúnem para judicar sobre toda a Região, simbolizando simul-
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taneamente a diversidade cultural e a unidade regional. Em um órgão 
colegiado, somos diferentes pessoas, com diferentes perspectivas sobre 
determinados fatos ou sobre a aplicação do direito, mas irmanados no 
propósito de buscar a justiça.

E, para além das duas posses em conjunto, nossas vidas doravante se 
entrelaçarão nas sessões de julgamento das Turmas especializadas em 
Direito Penal. Sei que aprenderei muito com Vossas Excelências e rogo 
proteção para estar à altura desta tarefa.

Saúdo ainda as senhoras e os senhores e, muito carinhosamente, os 
familiares dos colegas Leandro Paulsen e Sebastião Ogê Muniz. Rece-
bam meu afetuoso abraço. As conquistas nunca são individuais.

Nesta posse conjunta, o tempo de cada empossando fi cou restrito, 
mas sinto o dever de consignar o grande orgulho que sempre senti desta 
Corte, desde quando ingressei na magistratura federal.

Nestes anos de magistratura, assisti à metamorfose da Justiça Fede-
ral. Vi as varas federais mal aparelhadas, mal instaladas e entulhadas de 
processos transformarem-se em locais de excelência, com instalações 
dignas e processos digitais. 

Participei de diversos mutirões realizados em primeiro e segundo 
graus para fazer frente à morosidade natural dos processos judiciais e 
aos milhares de processos que se achavam acumulados nas varas fede-
rais.

Testemunhei as dinâmicas administrações do Tribunal promoverem 
a implantação de novas varas federais, a modifi cação das competências 
de outras, a instalação dos Juizados Especiais Federais e das Turmas 
Recursais, a implantação do processo eletrônico. Com tudo isso renovei 
minha crença de que a vontade administrativa é o verdadeiro motor das 
modifi cações, as quais não podem fi car à mercê de soluções vindas de 
outrem.

Vivenciei vários cursos da nossa estimada Escola da Magistratura 
– Emagis, a qual nunca poupou esforços para aperfeiçoar e reciclar o 
conhecimento dos magistrados federais.

Também assisti a alguns momentos de turbulência pelos quais este 
Tribunal passou neste período, podendo afi rmar que ele saiu ainda mais 
fortalecido e engrandecido dessas difi culdades.

Vibrei com a nomeação de vários magistrados desta Casa para inte-
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grar o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. 
Parafraseando Neruda, “confesso que vivi”. E tenho sido muito feliz 

com essa vivência.
Devo muito ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Muito do 

que sou, muito do que aprendi, muito do que vivi. Enche-me de alegria 
passar a integrar esta Casa.

E minha satisfação e minha responsabilidade são ainda maiores 
porque assumo vaga decorrente da aposentadoria do Desembargador 
Federal Élcio Pinheiro de Castro. Esse paulistano de nascimento, mas 
porto-alegrense por opção, sempre foi um magistrado exemplar, extre-
mamente dedicado e perfeccionista em todos os processos. 

Tentarei honrar a cadeira ocupada anteriormente por Vossa Excelên-
cia, bem como procurar manter altivo o nome deste Tribunal.

Mas o respeito e a admiração que tenho por esta Corte não me im-
pedem de sonhar com a instalação do novo Tribunal Regional Federal 
da 6ª Região, conforme previsto em emenda constitucional promulgada 
neste ano.

Para além das controvérsias políticas, econômicas, regionais ou pes-
soais, entendo que os dados falam por si. 

Sou testemunha dos esforços pessoais de todos os desembargadores 
federais para dar conta das sessões das Turmas, da Seção, da Corte Es-
pecial, do Plenário, isso sem falar em atuações como administradores 
da Escola, da Coordenadoria dos Juizados, da Comissão de Concursos, 
entre outros.

Mas, se os problemas se resolvessem com o esforço de cada um, 
talvez fosse defensável o sacrifício individual. Ocorre que o excesso de 
trabalho se refl ete não apenas na saúde pessoal, mas na segurança e na 
qualidade da jurisdição. 

Deixa-se de fazer a jurisdição individual para um processo de juris-
dição em massa. O binômio segurança-celeridade, uma das mais tor-
mentosas afl ições do Poder Judiciário, tem desatendido ambos os lados.

E não há culpa individual ou coletiva, há um esforço hercúleo para 
tentar vencer a distribuição mensal, para atingir metas, para concluir os 
processos mais antigos, para prestar a jurisdição.

Quero deixar bem demarcado que não estou fazendo uma crítica ao 
TRF4. Ao revés, é um elogio ao modo como se comportou ao longo 
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destas duas décadas, buscando fazer frente à elevada distribuição. Fez-
se todo o possível, do ponto de vista administrativo e jurisdicional, mas 
o modelo está chegando a sua exaustão. 

Encaminhando-me para as palavras fi nais, relembro que, na sua pos-
se, o Desembargador Fernando já havia me alertado, de público, para 
fazer as homenagens logo no início, para não ser traído pela emoção. 
Não resisti. Caí na armadilha e deixei para o fi nal. Ainda bem, Ministro 
Dipp, que nós, descendentes de árabes, não temos tendência a chorar 
nestas ocasiões. 

Por isso, quero externar minha eterna gratidão às pessoas que ilumi-
nam minha vida.

Primeiro, àqueles que serviram de instrumento divino e me deram 
à luz: Maria de Lourdes e Antonio Gebran. Amor, gratidão, respeito e 
admiração são sentimentos que espero ter conseguido externar nestes 
anos de convívio. Vocês forjaram meu caráter, forneceram-me o suporte 
para a jornada e iluminam até hoje meu caminho, seja aqui presentes, 
seja em um lugar melhor.

Agradeço a todos os familiares que estiveram sempre ao meu lado e, 
de um modo muito especial, à minha irmã Simone, exemplo de força e 
coragem. À minha sogra, Teresinha, que, do seu jeito, sempre demons-
trou seu amor, seu carinho e sua admiração. Aos meus cunhados, Mário, 
Ruy, Andreia, Waldemar, Isabela e Marcelo, que – para além da ami-
zade, do amor e da alegria – me deram sobrinhos e afi lhados amados. 
Aos meus tios e primos – de sangue e de coração –, cuja homenagem 
presto nas pessoas do Alcyon e da Sandra, que sempre foram luzes na 
nossa família. 

Quero homenagear a todos os amigos aqui presentes e aos ausentes, 
deixando de nominar qualquer deles porque são muitos – e muito ama-
dos. Alguns, aliás, vieram de muito longe para esta cerimônia.

Consigno meus mais sinceros agradecimentos a todos os servidores 
da Seção Judiciária do Paraná, e o faço nas pessoas da Kely, do Layre 
e do Marcos Holanda, que, mais que luzes, foram anjos na minha vida.

Agradeço aos servidores deste Tribunal e do meu atual gabinete, na 
pessoa do Fernando Marona, cujo compromisso, lealdade e dedicação 
permitem acreditar em uma justiça cada vez melhor.

Gostaria de reverenciar a memória daqueles que já partiram, mas 
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que marcaram minha vida de modo indelével.
Concluindo os agradecimentos, dirijo-me às luzes da minha vida.
Meus fi lhos João Guilherme e João Gabriel. Vocês – e todos – sabem 

o orgulho e o amor que sinto. Assim como meu pai, envaideço-me em 
falar do Jongui e do Jonga. Guerreiros desde o nascimento, fi zeram-me 
amar, lutar e vibrar em cada dia de suas vidas, em cada desafi o e cada 
conquista. 

Assim, como nas inspiradas linhas de Khalil Gibran, sei que:
“Vossos fi lhos não são vossos fi lhos.
São os fi lhos e as fi lhas da ânsia da vida por si mesma.
Vêm através de vós, mas não de vós.
(...)
Vós sois os arcos dos quais vossos fi lhos são arremessados como fl echas vivas.”

Sei que são fl echas, mas isso não impede meu desejo de ter-lhes 
sempre por perto.

Por fi m, e mais importante, minha amada Daniela. Luz da minha 
vida. Sol dos meus dias. Companheira sempre e sempre. Não preciso 
dizer-lhe do meu amor, da minha admiração e da minha devoção. Ape-
nas digo em público aquilo que tantas vezes lhe disse em segredo. 

Para encerrar, Senhor Ministro, Sr. Presidente, senhoras e senhores, 
quero dizer que tenho dimensão de que serei apenas uma pequena luz 
de lamparina na brilhante história desta Corte. Mas, se esta frágil clari-
dade guiar-me pelos caminhos da verdade, da justiça e do direito, talvez 
seja o sufi ciente para iluminar a vida de muitos que batem às portas do 
Judiciário em busca da justiça, bem como daqueles outros que, ape-
sar de não provocarem a jurisdição, sofrem indiretamente o refl exo das 
nossas decisões. 

Aproveito as vésperas do fi nal de ano para desejar a todos um feliz 
Natal e um 2014 repleto de paz, amor e luz.
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Discurso*1

Leandro Paulsen**2

Abertura

Senhor Presidente, senhores desembargadores, autoridades já nomi-
nadas, senhoras e senhores.

A cortesia intelectual está na clareza, já dizia Ortega. Clareza no 
pensar e clareza no dizer. Nestes discursos, digo eu, a cortesia também 
está na concisão.

Minha fala terá três partes. Falarei um pouco da minha trajetória, 
direi o que signifi ca ter assento neste Tribunal e farei os agradecimentos 
que se impõem. Para tanto, não lhes tomarei mais de dez minutos. Afi -
nal, como ponderou meu fi lho Bernardo, nem Getúlio Vargas precisou 
mais de dez minutos para discursar quando reassumiu a presidência em 
1951.

Da minha trajetória

É tempo de reencontros.

*1Discurso de posse como Desembargador Federal do TRF da 4ª Região, em 16.12.2013.
**2Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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No meu primeiro dia de trabalho neste Tribunal, aprendi a fazer o 
relatório de um processo. Foi em outubro de 1989; faz 24 anos. Lembro 
que o Paulo, então colega de faculdade e que já trabalhava aqui, me 
disse: “Começa sempre com o ‘Trata-se de’ e por aí vai”. Simples e sá-
bio ensinamento: começa do início! Eu tinha 19 anos, cursava Ciências 
Jurídicas e Sociais na PUCRS e estava começando também a minha 
própria vida profi ssional.

Passei três anos e meio trabalhando no gabinete do Juiz Paim Falcão, 
oriundo da Procuradoria da República, que compunha turma de julga-
mento com Ari Pargendler e Ellen Gracie. Que oportunidade para ver 
e aprender!

Concluído o curso de direito, fi z concurso e assumi como Procurador 
da Fazenda Nacional, onde trabalhei por alguns poucos meses, sufi cien-
tes para despertar a admiração que até hoje tenho pela Receita Federal 
e pela Procuradoria, nichos de excelência no serviço público federal.

Logo em seguida, também por concurso, assumi o cargo de Juiz Fe-
deral. Esse era o meu sonho! Casar com a Larissa também era meu 
sonho, o que ocorreu naquela mesma época. E aí já se vão mais de 20 
anos, pois era 1993.

Mas o que pode um jovem de 23 anos oferecer senão em potência, 
senão em promessa, senão em disposição? A mim cabia, já estando em-
possado no cargo de juiz, tornar-me um juiz. E isso dependia de tempo 
e de esforço! Tempo havia muito pela frente, esforço nunca me faltou, 
capacidade todos temos.

Sempre tive a consciência de que a respeitabilidade do cargo em que 
me investi era fruto do trabalho de tantos quantos me antecederam. Os 
homens fazem a instituição, mas a instituição é maior que os homens! 
As pessoas passam, as instituições perduram.

Não via outro modo de corresponder senão trabalhando e me qua-
lifi cando. Anos intensos foram os que se passaram desde aquela época 
até hoje. Anos de estudo, anos de me tornar pai, anos de me tornar 
professor, anos de escrever, anos de tentar compreender melhor a mim 
mesmo, aos outros, à instituição.

E aqui estou voltando a este Tribunal como desembargador. Um re-
encontro. Assim como reencontro foi meu retorno, há poucos semes-
tres, como professor, à PUCRS, onde me formei.
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Minha geração já não é mais jovem; pelo menos maduros já somos. 
Agora nos cabe dar a nossa contribuição em maior grau.

Do assento no Tribunal e do seu modo de funcionamento

Cada um de vós está aqui hoje em atenção a um de nós, agora em-
possados Desembargadores Federais. Mas também estão aqui porque esta 
instituição – que é o Poder Judiciário – lhes diz e lhes inspira alguma coisa.

O Poder Judiciário é o terceiro dos poderes do Estado. Não lhe cabe 
governar, estabelecer políticas públicas, legislar. O Ministro Ayres Britto, 
ao assumir a Presidência do Supremo Tribunal Federal, bem destacou: 
“os magistrados não governam. O que eles fazem é evitar o desgoverno”!

Não cabe ao Judiciário buscar os holofotes, postar-se como protago-
nista de políticas públicas, tampouco agir na afi rmação de interesses. 
Antes, o que lhe cabe é assegurar que a vida em sociedade se paute pelo 
respeito aos valores constitucionais. Com a serenidade e com a discri-
ção que nos caracterizam, temos é que preservar as liberdades públicas, 
afi rmar a dignidade da pessoa humana, tornar concreto o que se impõe 
como justo e se viabiliza como possível, fazer valerem as duas faces da 
cidadania: a dos direitos e a dos deveres.

Não é em vão que já se disse tantas vezes que, quando os confl itos se 
estabelecem, mais vale um bom juiz que uma boa lei.

Aqui não temos um juiz, mas uma Corte de 27 desembargadores. 
Minha fi lha Ana Vitória, a estas alturas, deve estar se perguntando: mas, 
se são 27, tem cada um importância?

Ter assento neste Plenário é ter voz, é ser ouvido, é participar na 
construção das decisões do Tribunal. Aqui se julga em colegiado, de 
modo que o conjunto das nossas virtudes se sobreponha à individuali-
dade dos nossos defeitos. Estando nós entre iguais, temos, uns nos ou-
tros, aliados para melhor compreender as questões, enriquecer a análise 
dos feitos e encaminhar boas soluções.

Quando os votos convergem, a convicção se acentua; quando diver-
gem, uma luz se acende e a dúvida – que é bem mais humana e produti-
va que a certeza – vem enriquecer o debate, quem sabe para nos desas-
sossegar, para nos provocar a sair do lugar de conforto, para nos fazer 
refl etir ainda mais. E o voto vencido, por vezes, como disse Raymundo 
Faoro, “É o voto da coragem, de quem não teme fi car só...”. Mas sequer 
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pode se sentir só quem, acompanhado ou não no seu entendimento, está 
em paz com as suas convicções e com a sua consciência.

Neste Tribunal, o que pretendo é ser um desembargador com dispo-
sição para ouvir verdadeiramente os advogados, com experiência sufi -
ciente para ter empatia com ambas as partes e compreensão da dimen-
são individual e social das questões, com qualifi cação para entender as 
razões de lado a lado e as consequências das decisões, com independên-
cia para votar. E, se não tiver essas virtudes, vou buscá-las!

Se, apesar dos meus defeitos, das minhas limitações, das minhas di-
fi culdades, puder passar, a quem demanda, confi ança, estarei satisfeito.

Dos agradecimentos

Agradeço aos meus colegas desembargadores pela generosidade de 
me receberem neste Tribunal de modo tão acolhedor, o que faço mani-
festando minha consideração e meu apreço pelo Desembargador Presi-
dente desta Corte, Dr. Tadaaqui Hirose.

Agradeço aos meus colegas juízes, em particular àqueles com quem 
trabalhei mais diretamente ou que comigo dividiram e dividem sonhos, 
projetos, difi culdades e conquistas, tornando-se verdadeiros amigos: 
Taís, Salise, Marcelo, Cândido, Rafael, Cláudia, Alexandre, Marcel, 
Roger, Ingrid, Vivian e por aí vai...

E há algumas pessoas que sempre acreditaram muito em mim e me 
oportunizaram experiências marcantes. A Ministra Ellen Gracie, des-
tinatária da minha maior admiração, que me convidou para ministrar 
a primeira aula da minha vida, que me convidou para ser seu Diretor 
do Foro, que me convidou para assessorá-la na Presidência do Supre-
mo Tribunal Federal e, depois, em seu gabinete, convites esses todos 
aceitos e, espero, correspondidos. Ao Prof. Cezar Saldanha, que me 
orientou no mestrado e com quem tenho a honra de colaborar em uma 
Especialização em Direito do Estado na Ufrgs há quase dez anos.

Agradeço, ainda, ao Desembargador Lugon, que, quem sabe solidá-
rio com a percepção de que eu só subiria a esta Corte por antiguidade, 
sempre me deu a alegria de alguns votos nas listas de merecimento. E à 
Desembargadora Maria Lúcia Luz Leiria, de quem também sempre tive 
o apoio e a amizade e a quem tenho a felicidade de suceder. Do mesmo 
modo, ao Desembargador Élcio.
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Agradeço aos servidores, de ontem e de hoje, com quem tive a felicida-
de de trabalhar, o que faço na pessoa da inexcedível Luciana, que, com sua 
competência, sua disponibilidade e sua lealdade, bem espelha as virtudes 
dos quadros funcionais da Justiça. Ao Leonardo, meu assessor há anos, 
laureado pela Ufrgs, que contribui enormemente com o meu trabalho.

Agradeço ao Desembargador Roberto Canibal, que hoje, aqui, re-
presenta o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e que, 
desde quando eu era bastante jovem, sempre foi um grande amigo e um 
modelo que me inspirou.

Agradeço aos meus colegas de docência em todos os lugares, na 
PUCRS, na Ufrgs, na Esmafe, enfi m... Os professores do nível dos que 
trabalham nessas instituições são dos profi ssionais mais motivados e 
comprometidos que conheço.

Aos meus colegas do Instituto de Estudos Tributários, grandes ami-
gos que muito respeito e admiro e que tenho o prazer de saudar na 
pessoa do Arthur Ferreira, que também foi meu assessor na Justiça Fe-
deral por dez anos, depois lançou-se à advocacia e à docência e hoje é 
presidente daquela instituição.

Agradeço à minha família, à pequena e à grande família, por todo o 
incentivo. Especialmente à minha mãe aqui presente, que, juntamente 
com meu pai, me deu o amor e a segurança de que se precisa para cres-
cer saudável, poder enfrentar as difi culdades e tornar-se independente. 
À Larissa, minha amada mulher, forte, determinada, grande compa-
nheira, com quem construí uma família que é, hoje, a razão de tudo. 
Refi ro-me aos meus fi lhos Bernardo, Ana Vitória e Francisco, que mui-
to me orgulham.

A todos aqui presentes, que dão sentido a esta solenidade, agradeço 
terem vindo prestigiá-la.

Hoje, só lamento a ausência física do meu pai, para quem, nesta 
posse, tudo seria superlativo. E, para ele, digo que mais um passo está 
dado, acrescentando, ainda, uma frase do Francisco: “Nunca se está 
longe, quando se está indo”!

Que possamos, todos nós, os integrantes desta Corte e cada um de 
vocês nas suas atividades, cumprir nossos misteres e buscar nossos so-
nhos com vista à construção de um país e de vidas melhores!

Muito obrigado.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 105-150, 2014 129

Discurso*1

Sebastião Ogê Muniz**2

Nosso Tribunal tem 27 cargos de juiz.
A renovação periódica dos ocupantes desses cargos é um fato natu-

ral.
Hoje, estão sendo preenchidas três vagas, todas elas por juízes fede-

rais de carreira.
O primeiro dos três novos juízes do Tribunal é oriundo do Paraná; o 

segundo, do Rio Grande do Sul; e o terceiro, de Santa Catarina.
É uma feliz coincidência que cada um dos três novos juízes deste 

Tribunal proceda de um Estado diferente, e que todos os três Estados da 
região sul do país estejam aqui representados.

Honra-me protagonizar este momento histórico ao lado de dois cole-
gas de concurso: João Pedro Gebran Neto e Leandro Paulsen.

Honra-me também ocupar a vaga decorrente da aposentadoria do 
Desembargador Federal Álvaro Eduardo Junqueira.

O público que lota este auditório dá brilho a esta cerimônia e mostra 
a importância do trabalho que nos aguarda.

*1Discurso de posse como Desembargador Federal do TRF da 4ª Região, em 16.12.2013.
**2Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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A principal função deste Tribunal é a de julgar recursos interpostos 
de decisões proferidas por juízes federais.

Para um juiz de carreira que chega a este Tribunal, a grande diferen-
ça, em relação à sua atividade anterior, é que ele passa a participar de 
julgamentos feitos em conjunto, por vários juízes.

Sob essa ótica, ele abdica do poder de julgar sozinho, devendo acos-
tumar-se à dialética dos julgamentos colegiados, às divergências de 
seus pares e às situações em que fi cará vencido.

Feitas essas considerações, gostaria de agradecer a todos os que 
acompanharam minha trajetória de vida.

Não me será possível nominá-los todos.
Mas gostaria de fazer alguns registros.
Gostaria de agradecer indistintamente a todas as pessoas e organi-

zações sociais que torceram para que o fi lho de uma humilde família 
lageana viesse a galgar este importante passo.

Gostaria de dizer aos familiares e aos amigos dos tempos de Lages, 
com os quais compartilhei os dias felizes de minha infância e de minha 
adolescência, que o passar do tempo e o distanciamento geográfi co não 
enfraqueceram os laços fraternos que nos unem.

Aproveito para confessar que sinto saudades de minha terra natal, 
da qual tive que me afastar, ainda jovem, em face de minhas escolhas 
estudantis e profi ssionais.

A melancolia dessa primeira partida foi compensada pela hospita-
lidade das demais cidades em que residi. Tal é o caso de Joaçaba, no 
meio oeste catarinense, na qual iniciei minhas atividades como juiz. Tal 
é o caso de Joinville, no norte do Estado de Santa Catarina, na qual per-
maneci durante mais de um quinquênio. Tal é o caso de Florianópolis, 
capital de meu Estado, cujas belezas naturais encantam a todos.

Os nativos de Florianópolis são comumente chamados de manezi-
nhos, por preservarem e difundirem a cultura açoriana. Essa cultura se 
manifesta por meio de uma linguagem própria, de atividades folclóricas 
como o boi de mamão e de uma culinária refi nada.

A enciclopédia livre Wikipédia traz a seguinte explicação:
“Manezinho é o termo popularmente utilizado para designar os nativos de Florianópolis, 

capital de Santa Catarina, Brasil. O termo pode se estender também aos que nasceram nos 
municípios vizinhos à capital catarinense, como São José, Biguaçu e Palhoça.”
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Assim sendo, o termo manezinho aplica-se tanto ao nosso estimado 
Desembargador Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, natural de 
Florianópolis, quanto ao nosso também estimado Desembargador Fe-
deral Otávio Roberto Pamplona, natural de Palhoça.

Da mesma forma que tive que dizer adeus à minha terra natal, é che-
gada a hora de me despedir de Florianópolis, minha terra adotiva.

A emoção desta nova despedida torna-se ainda maior em virtude da 
presença de tanta gente que para cá se deslocou: familiares, amigos, 
colegas, servidores, profi ssionais do direito, vizinhos da praia de Jurerê 
Internacional e vizinhos da cidade de São José, na qual também tenho 
raízes. A todos transmito um abraço fraterno.

Tenho certeza de que a hospitalidade e as atrações de Porto Alegre 
haverão de transformá-la em minha nova terra adotiva.

Em um momento tão importante como este, evoco as lembranças 
que tenho de meu querido pai, Darcy Ogê Muniz, de meu irmão mais 
velho, Alcir Gerson Muniz, de meu querido sogro, Acari Aquino Pe-
reira, de minha querida sogra, Nair Gaidzinski Pereira, e de meus ami-
gos Uagi Miguel de Azevedo Trilha e Alcídio Adolfo Vieira. Nunca me 
esquecerei do papel importante que cada um de vocês teve em minha 
vida. Nunca deixarei de sentir saudades de vocês. Quisera poder com-
partilhar este momento com vocês.

Não tenho palavras para externar a alegria de ver que minha mãe, 
dona Evandida Matos Muniz, está presente neste auditório. Com todo 
o amor e com todo o respeito que lhe dedico, aproveito para pedir-lhe o 
que sempre pedi: sua benção e suas orações.

Trinta e cinco anos atrás, quando pedi minha esposa em casamen-
to, disse-lhe que tinha a intenção de seguir a carreira da magistratura. 
Falei-lhe que, caso isso viesse a ocorrer, de tempos em tempos tería-
mos que mudar de cidade. Mesmo assim, ela aceitou meu pedido. E ela 
tem me acompanhado, em todos os passos de minha carreira itinerante. 
Quero agradecer-lhe, Maria Aparecida, pela dádiva de sua convivência, 
por ter abdicado de seus projetos em benefício dos meus, pela coragem 
com que você enfrenta as vicissitudes da vida e pela generosidade de 
seu coração. Quero também agradecer aos nossos queridos fi lhos, Ra-
fael, Giancarlo e Marco, pela compreensão e pela paciência que sempre 
tiveram para com seu pai, que tantas vezes esteve ausente em momen-
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tos importantes de suas vidas. Eu os amo do fundo de meu coração.
Gostaria de agradecer as palavras de boas-vindas proferidas pelo 

ilustre Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, as quais, no 
que tange à minha pessoa, são por demais generosas.

Gostaria de agradecer a todos os juízes deste Tribunal, que estão me 
recebendo de braços abertos.

Tudo farei para bem cumprir meu novo papel.
Muito obrigado.
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Discurso*1

Tadaaqui Hirose**2

Senhoras e senhores, bom dia.
Honra-me estar hoje aqui, na qualidade de Presidente do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região, a saudar e receber os novos Juízes Fede-
rais Substitutos, dando-lhes as boas vindas em seu ingresso na carreira.

Vencidas todas as etapas deste criterioso concurso, cuja cerimônia 
de posse teve prioridade devido à iminente aprovação de novas regras 
que trarão sensíveis mudanças na aposentadoria dos futuros magistra-
dos, é chegado o momento da efetiva atuação, dos obstáculos reais, dos 
medos e das incertezas frente ao caso concreto, das cobranças externas 
e pessoais na tarefa do bem julgar, mas também da enorme satisfação 
e do sentimento de completude ínsitos aos que, por vocação, passam a 
dedicar suas vidas à promoção da Justiça.

Pois o juiz é um dos protagonistas na elevação da ordem democrá-
tica de um Estado de Direito pretensamente justo, devendo, por essa 
razão, concentrar os seus esforços na concretização dos preceitos fun-

*1Discurso proferido em saudação aos 23 Juízes Federais Substitutos empossados em sessão solene reali-
zada no TRF da 4ª Região em 11.10.2013.
**2Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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damentais assegurados constitucionalmente, sem nunca perder o mais 
elementar interesse pelo seu semelhante.

Assim, espero de Vossas Excelências o salutar empenho na condu-
ção dos processos, a indispensável imparcialidade nos julgamentos e a 
necessária humildade a se fazer presente no dia a dia de suas atividades 
judicantes.

Mais do que isso: rogo a Vossas Excelências que, no exercício de 
suas nobres atribuições, priorizem sempre a excelência na prestação 
jurisdicional, ainda que com algum sacrifício pessoal.

Nessa perspectiva, aproveitando o ensejo para parabenizar a Comis-
são do Concurso pela lisura na condução do certame, fi nalizo minha 
breve saudação aos novos magistrados convidando-os a refl etir sobre 
as oportunas palavras de Piero Calamandrei em seu notável e atemporal 
Eles, os juízes, vistos por um advogado:

“É difícil para o juiz encontrar o ponto de equilíbrio justo entre o espírito de indepen-
dência em relação aos outros e o espírito de humildade em relação a si mesmo: ser altivo 
sem chegar a ser orgulhoso e, ao mesmo tempo, humilde sem ser servil; ter tanta autoestima 
que saiba defender sua opinião contra a autoridade dos poderosos ou contra as insídias 
dialéticas dos causídicos e, ao mesmo tempo, ter tanta consciência da falibilidade humana 
que esteja sempre disposto a avaliar atentamente as opiniões alheias, chegando a reconhecer 
abertamente seu erro, se for o caso, sem se perguntar se reconhecê-lo pode parecer uma 
diminuição de seu prestígio. Para o juiz, a verdade deve contar mais que a prepotência 
alheia, e mais também que seu amor-próprio.”

Muito obrigado e sejam bem-vindos.
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Discurso*1

Salise Monteiro Sanchotene**2

Exmos. Srs. Tadaaqui Hirose, Presidente do Tribunal Regional Fede-
ral da 4ª Região, e Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, Ministro do Supe-
rior Tribunal de Justiça, nas pessoas de quem cumprimento todos os de-
sembargadores e juízes federais aqui presentes; Exmo. Sr. Marco André 
Seifert, Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª 
Região, na pessoa de quem cumprimento todos os membros do Minis-
tério Público; Exmo. Sr. Marcelo Bertoluci, Presidente da OAB/RS, na 
pessoa de quem cumprimento a classe dos advogados; saúdo os estima-
dos empossados, seus familiares e amigos, senhoras e senhores.

Inicialmente, registro que aqui estou na condição de integrante da 
Comissão do XV Concurso para Juiz Federal Substituto da 4ª Região, 
como representante dos juízes federais, diante das justifi cadas ausên-
cias do Presidente da Comissão e Diretor da Escola deste Tribunal, Des. 
Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, e do Des. Federal Ri-

*1Discurso proferido em saudação aos 23 Juízes Federais Substitutos empossados em sessão solene reali-
zada no TRF da 4ª Região em 11.10.2013.
**2Juíza Federal, integrante da Comissão Examinadora do XV Concurso Público para Provimento de Cargo 
de Juiz Federal Substituto da 4ª Região.
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cardo Teixeira do Vale Pereira, membro da comissão e Conselheiro da 
Emagis. Assim, senhor Presidente, agradeço, honrada, a generosidade 
de V. Exa. em permitir que, como representante dos juízes federais na 
comissão, eu possa fazer uso da palavra nesta cerimônia e saudar os 
novos juízes que hoje foram empossados.

Peço permissão, ao iniciar esta saudação, para, em nome do Presi-
dente da comissão, Des. Federal Thompson Flores, realizar um agrade-
cimento público a todos os membros titulares e suplentes da Comissão 
do Concurso, que foram incansáveis ao longo desses 13 meses, na rea-
lização de inúmeras reuniões, na elaboração de questões, na correção de 
provas, na análise de recursos, em tudo, sem afastamento das atividades 
profi ssionais da magistratura, da advocacia e do magistério. Agradeço, 
ainda, o exímio trabalho de apoio à comissão prestado pelos servidores 
desta casa, em dias úteis e fi nais de semana, em horários que extrapola-
ram, muitas vezes, a jornada normal de trabalho. E porque são muitos 
os servidores, impossível nomeá-los todos neste ato, sob risco de esque-
cer algum. Assim, agradeço a todos os que de algum modo colaboraram 
na consecução dos trabalhos, na pessoa da diligente Secretária do Con-
curso, Dra. Isabel Cristina Lima Selau.

O edital de abertura do último Concurso para Provimento de Cargo 
de Juiz Federal Substituto foi publicado em setembro de 2012. Desde 
então, o certame contou com a realização de cinco etapas, a saber: na 
primeira etapa – uma prova objetiva seletiva, de caráter eliminatório e 
classifi catório; na segunda etapa – duas provas escritas, de caráter eli-
minatório e classifi catório; na terceira etapa – de caráter eliminatório, 
com as seguintes fases: 1. sindicância da vida pregressa e investigação 
social; 2. exames de sanidade física e mental; 3. exame psicotécnico; na 
quarta etapa – uma prova oral, de caráter eliminatório e classifi catório; 
na quinta etapa – avaliação de títulos, de caráter classifi catório. Tudo 
isso realizado no período de 13 meses.

Caríssimos juízes federais substitutos, os senhores e as senhoras se 
houveram com maestria para superar todas essas etapas, com os ônus 
pessoais inerentes a tal empreitada e pelos quais todos nós, juízes fede-
rais, passamos um dia. Foram dias de sacrifício e abnegação para lograr 
a aprovação ambicionada. Sem dúvida, encerra-se com a posse, hoje, 
um ciclo de suas existências. Entretanto, outro muito auspicioso, reple-
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to de realizações com o exercício da magistratura, tem início, como é 
próprio da dinâmica da vida.

Conhecimento e cultura jurídica não lhes faltam, como bem pude-
mos constatar durante o certame. Os desafi os da magistratura, contudo, 
são muitos. Após o advento da Emenda Constitucional 45, o Judiciário 
passou a viver momentos de profundas mudanças, defrontando-se com 
novos órgãos de controle, com a imposição de observância de metas, 
com a necessidade de publicar suas estatísticas de forma rotineira, a 
bem de atender à clamada transparência. Esse novo cenário republica-
no traduziu-se, na prática, em muita pressão no exercício da atividade 
jurisdicional. Passamos a nos questionar como seria possível conciliar a 
exigida qualidade do trabalho com a produtividade necessária esperada.

O fato é que, desde o início de suas atividades, este é considerado um 
Tribunal de vanguarda, destemido no enfrentamento de questões polê-
micas e preocupado em prover os ambientes de trabalho de condições 
físicas e humanas para o melhor aproveitamento e desempenho da fun-
ção judicante. O programa de aperfeiçoamento de juízes e servidores 
nesta Corte é uma constante, e o ingresso na era do processo eletrônico 
nos coloca no rumo do atendimento dos maiores anseios da sociedade, 
por melhora na prestação de serviços jurisdicionais. Estamos conse-
guindo vencer as metas, sem descurar da qualidade almejada, o que 
mantém o Tribunal Regional Federal da 4ª Região em posição destaca-
da no cenário nacional.

Por outro lado, o Judiciário nunca esteve em tanta evidência na his-
tória do Brasil como agora, em que os julgamentos do Supremo Tri-
bunal Federal são transmitidos pela televisão e pela rede mundial de 
computadores e acompanhados por cidadãos em todos os rincões deste 
país. Em breve, os julgamentos desta Corte também serão acessíveis 
pela web. O conteúdo de nossas decisões ganhou interesse da mídia, 
que, diuturnamente, noticia os julgados com relevo social, político, 
econômico e ambiental.

Nesse contexto, é natural nosso anseio de fazer parte de uma magis-
tratura forte, íntegra, trabalhadora, reconhecida pela sociedade como 
componente de um poder sério e efi ciente.

Tendo por premissa a máxima de que as instituições se constroem 
com o valor de seus integrantes, indagamo-nos: afi nal, de que necessi-
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tamos para concretizar esse fi m?
Para responder a essa pergunta, precisamos recordar a lição de Dal-

mo de Abreu Dallari, quando afi rma que “a magistratura bem exercida 
é um serviço relevante para o povo”. Assevera Dallari que o juiz ocupa 
um papel social relevantíssimo e do qual muitos magistrados não pos-
suem consciência ainda. E diz que “agora, mais do que nunca, é indis-
pensável que os juízes participem ativamente das discussões a respeito 
de seu papel social e procurem, com serenidade e coragem, indicar de 
que modo poderão ser mais úteis à realização da justiça” (O poder dos 
juízes. São Paulo: Saraiva, 1996. p. 146 e 163). Isso porque não temos 
mais o viés formalista de outrora, em que éramos vistos como aplicado-
res sistemáticos da lei em sentido literal. Hoje vivemos a era da simpli-
fi cação, com o advento do processo eletrônico, a realização de audiên-
cias por videoconferência e, muito especialmente, com a sedimentação 
entre nós dos juizados especiais federais, na forma como concebidos. 
Então, qual o nosso papel social?

Para construir essa resposta, lembro a lição de Piero Calamandrei, o 
qual assevera que “não basta que os magistrados conheçam com per-
feição as leis tais como são escritas; seria necessário que conhecessem 
igualmente a sociedade em que essas leis devem viver” (Eles, os juízes, 
vistos por um advogado. São Paulo: Martins Fontes, 1995. p. 183).

Peço permissão, ademais, para agregar uma outra visão desse mes-
mo tema, a qual adoto, citando um trecho do discurso do brilhante Des. 
Federal Volkmer de Castilho, que, em cerimônia de posse de juízes 
substitutos da 4ª Região, há alguns anos, descreveu, sob inspiração pe-
culiar, o papel que o juiz deve desempenhar modernamente, com as 
seguintes palavras:

“Bons aplicadores da lei, competentes intérpretes de seus termos e princípios, os juízes, 
todavia, devem também dedicar sua atenção às coisas da vida, de seu mundo e do de seus 
concidadãos, conhecendo as novidades da ciência, das artes e da literatura, do cinema e do 
teatro, dos esportes, não se omitindo nem mesmo de conhecer das coisas da política, em-
bora as vedações óbvias. Tudo porque, se o juiz não for reconhecido por seus concidadãos 
como um deles, não será sua justiça reconhecida como legitimada, pois que a confi ança 
que o cidadão comum deposita na ação do juiz é a que resulta justamente da verifi cação 
de que também aquele que julga tem problemas, dilemas, dúvidas e apreensões, paixões e 
preferências como qualquer de seus semelhantes, distinguindo-se do homem da rua tão só 
porque não pode delas ser escravo, nem por elas dominado.”
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Esse é, pois, o perfi l do juiz do nosso tempo e com cujas qualidades 
teremos condições de desempenhar o papel social concebido na visão 
de Dallari, desde que nos dediquemos a conhecer, ademais das leis e 
dos princípios de interpretação do Direito, as coisas da vida, do nosso 
mundo.

Esta Corte e a comunidade jurídica estão reunidas hoje para saudar 
o ingresso de novos magistrados que representam o futuro e o fortale-
cimento da instituição, magistrados que vêm se somar ao ingente esfor-
ço realizado pelos demais juízes que integram a Justiça Federal da 4ª 
Região, na busca pela prestação de uma justiça mais célere e efetiva. É 
imperioso lembrar que aqui não estamos por força da vontade popular, 
como se dá com os outros dois poderes. Com efeito, os juízes não se 
legitimam perante a sociedade como poder apenas porque são oriundos 
de um difícil concurso. Nossa legitimação decorre, isso sim, do correto 
cumprimento de nossas funções, com independência, serenidade e exa-
tidão, como expressa nosso juramento.

Assim, para concluir, senhor Presidente, em nome da Comissão do 
XV Concurso e do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, felicito os 
recém-empossados, desejando-lhes êxito no cumprimento desta impor-
tante jornada que se inicia, estando certa de sua colaboração efetiva 
para que sigamos oferecendo um sistema de Justiça ágil, moderno e 
a serviço do jurisdicionado, sem descurar do nosso papel social e de 
nossa visão humanista.

Muito obrigada!
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Discurso*1

Dienyffer Brum de Moraes**2

Exmo. Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
Des. Federal Tadaaqui Hirose, em cuja pessoa peço licença para saudar 
todas as autoridades presentes, os servidores, amigos e familiares.

Senhoras e senhores.
Em nome dos 23 novos magistrados federais que hoje tomam posse, 

recebi a incumbência de expressar, em breves palavras, a emoção que 
ora nos contagia e revitaliza, o que me traz redobrada honra, uma vez 
que nutro especial admiração por esta instituição, responsável pela in-
tegralidade de meu ciclo profi ssional.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região é modelo nacional de ex-
celência, vanguarda e gestão estratégica em prol da efi ciência da pres-
tação jurisdicional ofertada à Região Sul do país. São reconhecidas as 
iniciativas referentes à interiorização da Justiça Federal – hoje com o 
modelo das Unidades Avançadas de Atendimento –, à pioneira infor-

*1Discurso proferido em nome dos 23 Juízes Federais Substitutos empossados em sessão solene realizada 
no TRF da 4ª Região em 11.10.2013.
**2Primeira colocada no XV Concurso Púbico para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto da 4ª 
Região.
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matização dos processos judicial e administrativo, ao incentivo à con-
ciliação, à responsabilidade socioambiental e ao estímulo ao constante 
aprimoramento intelectual de magistrados e servidores. É uma institui-
ção que pode se orgulhar da capacidade técnica, idoneidade e retidão 
moral de seus integrantes.

Para além desse elevado padrão institucional que nos recebe, passa-
mos a integrar a magistratura federal em singular momento histórico, 
marcado, de um lado, por manifestações populares de insatisfação com 
as instituições de Estado; por outro, pelo protagonismo assumido pelo 
Poder Judiciário, visto como última estrutura apta a satisfazer a ânsia da 
sociedade por justiça, o que é evidenciado pelo aumento exponencial da 
demanda, inclusive no âmbito de políticas públicas.

Essa judicialização da vida – feliz expressão do hoje Ministro do 
Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso –, ao tempo em que 
exalta a magnitude da função jurisdicional, deixa às claras a expectativa 
social de que sejamos capazes de tutelar a dignidade humana, enquan-
to essência da ordem jurídica. Tudo a culminar no desafi o permanente 
de que a prestação jurisdicional observe a capacidade institucional do 
Poder Judiciário e seja efi ciente e célere, porque, embora instrumenta-
lizada em abstrato, no processo, é destinada a pessoas. Não é por outra 
razão que o Ministro Cezar Peluso, ao tomar posse como Presidente do 
STF, salientou que “o Direito é, antes de tudo, vida, que se manifesta 
nas infi nitas possibilidades da ação humana na realização histórica de 
cada projeto pessoal nesta misteriosa experiência da vida em socieda-
de”.

Temos ciência, portanto, da nobre e árdua missão que envolve a res-
ponsabilidade de julgar; de que a jurisdição não é um fi m em si mesmo, 
mas um meio imprescindível para alcançar o bem coletivo. Estamos 
conscientes de que, como expressam as precisas palavras de Eduardo 
Couture, o “direito valerá, em um país e um momento histórico deter-
minados, o que valham os juízes como homens”.

Por isso, esperem de nós extrema seriedade no trato da coisa pública, 
o estímulo à conciliação e à pacifi cação real dos confl itos, a permanente 
busca de prudência nos julgamentos e o resguardo da confi abilidade do 
Poder Judiciário. Mas, principalmente, o que desde logo oferecemos é 
a vontade diuturna, que já nos apossa, de materializar os valores cons-
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titucionais, vontade essa que nada mais representa senão a própria con-
cretização do ideal de justiça, na clássica concepção romana.

É isso que nos fará exitosos.
É momento de encerrar. Mas, antes de fazê-lo, não poderia deixar de 

prestar alguns agradecimentos.
Primeiramente, a Deus, como quer que cada um o conceba. Que con-

tinue a nos iluminar nesta nova caminhada.
À Presidência deste Egrégio TRF e à Comissão do Concurso, cuja 

precisão técnica, respeito, isenção e padrão ético propiciaram a realiza-
ção de um certame transparente e irretocável em todas as fases.

E, fi nalmente, aos familiares e amigos que, em presença ou memó-
ria, confortaram-nos e viabilizaram as condições necessárias a que o dia 
de hoje pudesse existir.

Muito obrigada.
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Discurso*1

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz**2

Exmo. Senhor Presidente,
Exmos. Senhores Membros da Academia de História Militar,
Exmas. Autoridades,
Minhas Senhoras,
Meus Senhores.
Meus caros confrades. A generosidade dos vossos corações brindou-

me com o inigualável galardão de ver inscrito o meu nome entre os 
vultos deste augusto sodalício.

Nesta casa, reza a tradição, sempre que aos noviços é ensejado trans-
por os seus umbrais, cabe-lhes exaltar a fi gura do patrono eleito.

Incumbe a mim trazer orgulhosamente para compor a galeria dos 
vultos insignes deste cenáculo a fi gura excelsa do Coronel Thomaz 
Thompson Flores: militar bravo, honrado e preparado, forjado no amor 
à Pátria, notável defensor da liberdade.

Traçar o perfi l do Coronel Thomaz Thompson Flores, ainda que em 

*1Discurso de posse na Academia de História Militar Terrestre do Brasil, proferido em sessão solene reali-
zada no Colégio Militar de Porto Alegre em 16.09.2013.
**2Desembargador Federal, Diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região.
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ligeiras pinceladas, como que em um arrebatamento impressionista, é 
tarefa árdua, tal a grandeza de sua vida, tão elevado o seu legado, sobre-
tudo o exemplo que deixou aos seus descendentes.

Nasceu em Porto Alegre no dia 1º de janeiro de 1852 e faleceu em 
combate, em 27 de junho de 1898, na localidade de Canudos, na Bahia.

Era fi lho do grande médico e político Dr. Luiz da Silva Flores e de 
Dona Maria da Glória Thompson.

Imbuído de elevado amor cívico e culto ao dever, com apenas 14 
anos de idade alistou-se no Exército para participar da Guerra do Pa-
raguai, tomando parte em diversos combates com destacada atuação, 
revelando em todos esses encontros o seu valor e a sua bravura, sendo 
logo promovido a alferes e a tenente.

Terminado o confl ito, matriculou-se na Escola Militar, concluindo 
com brilho os cursos de infantaria e cavalaria, no ano de 1883.

Na Escola Militar, foi um estudioso da história, principalmente das 
campanhas dos grandes chefes militares, atento ao conselho do Impe-
rador Napoleão:

“Lisez, relisez sans cesse les campagnes d’Annibal et de César, de Gustave-Adolphe 
et de Turenne, du prince Eugène et de Frédéric, c’est la seule manière de devenir grand 
capitaine et de surprendre les secrets de l’art de la guerre.ˮ1

No ano seguinte, em 7 de abril, recebeu a promoção a capitão, sendo 
designado para servir como assistente do quartel-general junto ao co-
mando em chefe das forças em manobras no Saycan.

Proclamada a República, Thomaz Thompson Flores foi nomeado aju-
dante de ordens do Marechal Governador do Estado do Rio Grande do 
Sul, cargo que deixou para exercer o comando-geral da força policial.

No ano de 1890, em janeiro, foi promovido a major, por mereci-
mento, e, em março do mesmo ano, colocou nos punhos os galões de 
tenente-coronel, passando a comandar o 13º Batalhão de Infantaria, 
aquartelado nesta Capital.

A 23 de outubro do referido ano, deixou o comando do batalhão, 
pois havia sido eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul com a 
missão de participar da elaboração da primeira Constituição Republi-
cana, a de 1891.
1  Napoléon I, in Maximes de Guerre, nouvelle édition. Paris: Librairie Militaire de L. Baudoin, 1898. p. 
XLIII.
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Na Assembleia Constituinte, teve atuação discreta, mas fi rme, sem-
pre fi el às suas convicções.

Nesse sentido, o seu pronunciamento na sessão de 30 de janeiro de 
1891, verbis:

“O SR. THOMAZ FLORES (para uma explicação pessoal). – Peço-vos, Srs. do Con-
gresso, alguns momentos de vossa attenção. Procurarei ser breve, porque tambem entendo 
que urge a entrada deste paiz em sua vida normal.

Sou um obscuro soldado, (não apoiados) do que aliás me desvaneço, sem erudição; não 
tenho pretenções oratorias (não apoiados); sou antes um homem de acção para o cumprimento 
do dever, acostumado a ter no exercicio delle toda a coragem moral de que me sinto capaz, 
custe o que custar, coragem moral, repito, que deve assistir sempre a quem está investido da 
confi ança do generoso povo rio-grandense. Venho fazer uma reclamação á cerca da omissão 
de apartes por mim dados, quando em sessões passadas, occupavam esta tribuna alguns 
membros deste Congresso, apartes que desejo vel-os publicados no Diario Offi cial, não 
pela vaidade (que não tenho) de ver minhas palavras lavradas nos annaes da Constituinte 
brazileira, pois que me contento com a minha obscuridade que muito prezo de brazileiro, 
republicano e soldado, mas pelo motivo de que os apartes por mim proferidos, eu os reputo 
de importancia moral para o julgamento de homens e cousas da actualidade politica.

Lastimo tambem as questões que se tem agitado no seio desta honrada assembléa, 
alheias á materia constitucional. Sei bem que neste recinto se deve cogitar especialmente 
da confecção da lei fundamental da nossa patria, sou igualmente refractario á controversia 
de questões domesticas partidarias que não interessam ao Congresso Constituinte, sendo 
certo que por indole tambem afasto-me quanto posso de contenda pessoal, o que sempre 
escandalisa a respeitabilidade desta casa.ˮ2

E, ao defender o movimento revolucionário que proclamou a Repú-
blica, disse:

“Finalmente, Sr. Presidente, quando hontem o Sr. Deputado Zama, com sua incontes-
tavel, mas por vezes injusta eloquencia tribunicia, occupava este posto, e apreciava a seu 
modo quem mais tinha concorrido para o estabelecimento da Republica, eu disse que quem 
havia tomado a suprema responsabilidade da acção revolucionaria tinha sido o marechal 
Manoel Deodoro da Fonseca.

Já que me occupei deste ponto, devo deixar aqui ditas algumas palavras com relação ao 
registro historico que aqui se tem feito acerca dos factores da revolução.

Não posso ser acoimado de suspeito na apreciação desta questão, que reconheço me-
lindrosa.

Sou um velho republicano (apoiados)...
UMA VOZ – E muito distincto.
O SR. THOMAZ FLORES – ...que nos tempos diffi ceis jámais mediu a extensão do 

perigo para o cumprimento do dever civico, que nem siquer um momento desfalleceu deante 

2  In Anais da Constituinte de 1891. Imprensa Nacional, 1891. v. II. p. 637. Foi mantida a grafi a da época.
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das tropelias, nem se deixou subornar pelo engodo ou promessa de satisfação de interesses 
subalternos; enfrentei, sem afrouxar, a monarchia, ora violenta, ora corruptora.

Tenho sido e, confi o em mim, serei sempre escravo da minha consciencia forte, obede-
cendo unicamente aos dictames da minha razão livre. (Muito bem.)

A farda que envergo não esconde um coração poltrão, a espada que trago á cintura, 
bem como os galões, não signifi cam o premio ignobil de um caracter fraco. (Muito bem.)

Não sou louvaminheiro, não sou commensal do illustre marechal; tenho, portanto, o 
direito de ser acreditado quando digo que não venho aqui levantar hosannas de bajulação, 
hymnos de servilismo, mas não consentir, em nome da gratidão nacional, que se rasgue 
sacrilegamente a historia da revolução, desconhecendo-se os serviços do grande brasileiro, 
o glorioso general Manoel Deodoro da Fonseca. (Muito bem.)

O SR. THOMAZ FLORES – Sr. Presidente, as aspirações republicanas vêm de muito 
longe; atravez do tempo, as manifestações de sêde de liberdade explodiram ora aqui, ora 
alli com maior ou menos vehemencia, sempre abafadas pelo guante de ferro da monarchia, 
sempre irrompendo perseverantes e esperançosas até a victoria defi nitiva de 15 de novembro.

O sangue dos martyres da Republica creava para os sobreviventes a hypotheca do dever 
para a continuação da luta pela liberdade até o triumpho fi nal.

A propaganda da causa santa, na imprensa, na tribuna, no pamphleto, no lar da familia, 
nas casernas, nas escolas militares, onde se encontrava fonte preciosa, inexhaurivel de 
sabedoria e civismo no apostulado de Benjamin Constant...

UMA VOZ – Os erros do governo.
O SR. THOMAZ FLORES – ...os erros e os crimes da administração monarchica, tudo 

foram factores para o estabelecimento da Republica. (Apoiados.)”3

Saepius locutum, nunquam me tacuisse poenitet.
Por decreto de 10 de junho de 1891, foi promovido, por merecimen-

to, ao posto de coronel do Exército brasileiro.
Durante a Revolução de 1893, serviu nas forças legais que comba-

teram os federalistas, contribuindo para a pacifi cação do Rio Grande.
A respeito, colha-se o testemunho de Achylles Porto Alegre, verbis:
“(...) deve-se dizer, em abono da verdade, que foi um dos chefes cas-

tilhistas que mais contribuiu para que o anjo da paz abrisse as asas sob 
o céu da terra gaúcha.”4

No comando do 13º Batalhão de Infantaria, seguiu para Canudos, na 
Bahia, a fi m de combater os jagunços de Antonio Conselheiro, sendo aí 
colhido pela morte em combate.

Os seus feitos são descritos por Euclides da Cunha, na obra clássica 
Os Sertões.

Moldado no exemplo dos grandes vultos militares da nossa pátria, 

3  Op. cit., p. 638.
4  In Homens ilustres do Rio Grande do Sul. Porto Alegre: Livraria Selbach, 1917. p. 167.
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como Caxias e Osório, vestiam-no sem folgas as palavras do Marechal 
Foch, verbis:

“Le moral d’une armée dépend avant tout du moral de son chef. Il faut qu’il enfonce, à 
coups redoublés de marteau, cette idée dans la tête de ses lieutenants, de ses soldats, que 
la bataille ne sera pas perdue parce qu’elle ne doit pas être perdue.

Toutes les voies sont ainsi, d’avance, coupées à la défaillance; tous les chemins lui sont 
barrés. Il n’existe pas de route en arrière; il n’y a de route qu’en avant, vers la victoire.”5

Em reconhecimento à sua notável trajetória, é homenageado na Rua 
Thomaz Flores, transversal às avenidas Independência e Osvaldo Ara-
nha, na sua cidade natal, Porto Alegre.

Durante a sua curta mas fecunda existência, o seu lema indesviável 
foi o cumprimento do dever de bem servir ao Exército e à República do 
Brasil, podendo ser suas estas palavras do imortal Victor Hugo:

“Qui a vaincu et conquis doit pacifi quer. La paix est la dette de la victoire.ˮ6

Senhor Presidente. Senhores Membros da Academia de História Mi-
litar.

Aqui concluo o meu despretensioso elogio. Procurei esboçar o re-
trato moral de um homem probo, almejando traduzir a sua identidade 
espiritual sempre elevada para os cimos patrióticos.

Desejaria que este momento não fosse tão passageiro, pois, como sa-
bido, os instantes mais belos da nossa existência são sempre tocados do 
efêmero, uma vez que o tempo, como dizia Baudelaire, “mange la vie”.

Dir-vos-ei, assim recordando a introspectiva angústia do Poeta, le-
vando-o a sintetizar esse sentimento com estas palavras lapidares:

“Souviens-toi que le temps est un jouer avide, qui gagne sans tricher, à tout coup! C’est 
la loi.”7

Devo, pois, confessar-vos, sob a mais pura emoção, que recebo a in-
dicação para integrar a Academia de História Militar Terrestre do Brasil 
como uma grande distinção alcançada em minha modesta atividade de 
magistrado, de um humilde trabalhador da seara do Direito, mas sem 
jamais sonhar que chegaria a merecer tão alta honraria.

Muito obrigado.

5  In Le memorial de Foch par R. Recouly. Paris: Les Editions de France, 1929. p. 328.
6  In Oeuvres complètes: politique. Paris : Robert Laffont, Paris, 1985. p. 827.
7  BAUDELAIRE, Charles. Les fl eurs du mal, Édition Défi nitive, Paris: Calmann-Lévy, p. 164.
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AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Nº 0000599-33.2013.404.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Autora: União Federal
Procuradora: Procuradoria Regional da União

Réu: Jail Benites de Azambuja
Advogados: Drs. José Luiz Borges Germano da Silva e outros

EMENTA

Administrativo. Ação civil pública por improbidade administra-
tiva. Ato praticado por juiz federal. Aplicação da Lei nº 8.429/1992. 
Competência. Inépcia da inicial não confi gurada. Art. 17, § 7º, da Lei 
8.429/1992 – notifi cação prévia – prejuízo não demonstrado nos autos 
– prescindibilidade. Artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92. Inexistência de 
dolo ou má-fé na conduta do agente. Inexistência de dano ao erário. 
Improbidade não confi gurada.

1. “O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento jurispru-
dencial que vinha sendo externado, tem entendido que o foro privi-
legiado dos magistrados também deve ser observado nas ações civis 
públicas por ato de improbidade administrativa, cujo resultado possa 
levar à pena de demissão do réu” (EDcl no AgRg no Ag 1338058/MG). 
Os desembargadores federais têm competência originária (art. 108 da 
CF) para processar e julgar “os juízes federais da sua área de jurisdição, 
incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos crimes 
comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Público da 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014156

União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”. A competência 
para julgamento da ação penal originária é da 4ª Seção do Tribunal, a 
teor do art. 228 do R. I. da Corte. Dessa forma, por simetria, tem-se que 
a competência para o julgamento da ação civil pública por improbidade 
administrativa é da 2ª Seção deste Tribunal.

2. A alegação de incompatibilidade da Lei nº 8.429/92 com a Lei 
Orgânica da Magistratura não merece acolhida. Com efeito, o STJ tem 
posicionamento pacífi co no sentido de que “não existe norma vigente 
que desqualifi que os agentes políticos – incluindo os magistrados – da 
possibilidade de fi gurar como parte legítima no polo passivo de ações 
de improbidade administrativa” (AGA 201001148138). “Não custa 
pontuar, ainda, que os magistrados enquadram-se no conceito de ‘agen-
te público’ (político ou não) formulado pelo art. 2º da Lei nº 8.429/92 e, 
mesmo que seus atos jurisdicionais pudessem eventualmente subsumir-
se à Lei nº 1.079/50, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é 
fi rme no sentido de que existe perfeita compatibilidade entre o regime 
especial de responsabilização política e o regime de improbidade admi-
nistrativa previsto na Lei nº 8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, 
restrições em relação ao órgão competente para impor as sanções quan-
do houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Constitui-
ção da República vigente” (REsp nº 1169762/RN).

3. Não é inepta a petição inicial que contém a narrativa dos fatos 
confi guradores, em tese, da improbidade administrativa, hábil para pro-
piciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. Segun-
do o STJ, “é descabido pretender que, na ação civil pública, a petição 
inicial seja uma versão antecipada da sentença, uma espécie de bula 
de remédio que, de tão precisa e minuciosa, prescinde da instrução, 
tendo em vista que já antecipa tudo o que, em outras modalidades de 
ação, caberia descobrir e provar em juízo. 8. A Lei da Improbidade 
Administrativa exige que a ação seja instruída com, alternativamente, 
‘documentos’ ou ‘justifi cação’ que ‘contenham indícios sufi cientes do 
ato de improbidade’ (art. 17, § 6º). Trata-se, como o próprio disposi-
tivo legal expressamente afi rma, de prova indiciária, isto é, indicação 
pelo autor de elementos genéricos de vinculação do réu aos fatos tidos 
por caracterizadores de improbidade. 9. Tão grande foi a preocupação 
do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e com 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 157

a valorização da instrução judicial que até mesmo esta prova indici-
ária é dispensada quando o autor, na petição inicial, trouxer ‘razões 
fundamentadas da impossibilidade de apresentação de qualquer des-
sas provas’ (art. 17, § 6º)” (REsp 1108010/SC, Rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.05.2009, DJe 21.08.2009). É 
importante ressaltar, outrossim, que a petição inicial de ação de impro-
bidade somente deve ser rejeitada quando o julgador se convencer de 
plano da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação 
ou da inadequação da via eleita, a teor do que prescreve o art. 17, § 8º, 
da Lei nº 8.429/92. Embora o dispositivo não faça referência, também 
será rejeitada a petição inicial nos casos do art. 267 do CPC ou de falta 
de justa causa. Nesse ponto, consigno que a descrição da inicial, subsi-
diada pela documentação juntada, é sufi ciente para respaldar a admis-
são da ação civil pública por improbidade administrativa, não havendo 
defeitos formais para a sua rejeição nem prova robusta e bastante para 
a decretação sumária da improcedência da acusação.

4. Além disso, eventual nulidade referente à falta de notifi cação do 
art. 17, § 7º, da Lei nº 8.492/92 será relativa, condicionada à compro-
vação do prejuízo pela parte atingida, o que não restou demonstrado na 
hipótese dos autos, limitando-se o réu a tecer argumentação no sentido 
da imprescindibilidade da notifi cação prévia do réu. Dessarte, tenho 
que a contestação supre a notifi cação, pois, a toda evidência, o des-
cumprimento da formalidade em referência nenhum prejuízo acarretou 
à defesa do réu. Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
já decidiu que “o objetivo da decisão judicial prevista no art. 17, § 7º, 
da Lei 8.429/1992 é tão só evitar o trâmite de ações clara e inequivo-
camente temerárias, não se prestando para, em defi nitivo, resolver – no 
preâmbulo do processo e sem observância do princípio in dubio pro 
societate aplicável na rejeição da ação de improbidade administrativa 
– tudo o que, sob a autoridade, o poder de requisição de informações 
protegidas (como as bancárias e as tributárias) e a imparcialidade do 
juiz, haveria de ser apurado na instrução” (REsp 1108010, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, j . 21.05.2009, DJ de 21.08.2009).

5. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as impu-
tações por ato de improbidade administrativa, quando fi ncadas nos tipos 
dos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, necessitam, para a sua caracteri-
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zação, da demonstração de que a ação se deu de forma intencional. Se 
a parte age sem a intenção de atentar contra os princípios que regem a 
administração pública, não há que se lhe imputar, pela atitude, uma ação 
ímproba, nos moldes do art. 11 da citada lei. Essa orientação deve ser 
observada no que diz respeito ao art. 11 da Lei nº 8.429/92, que trata dos 
atos de improbidade administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública, haja vista a amplitude da hipótese normativa ali 
consignada. Nessa hipótese, há de ser demonstrado o dolo da conduta do 
agente, sob pena de confi gurar responsabilidade objetiva, não ampara-
da em nosso sistema jurídico. A ofensa aos princípios constitucionais da 
Administração Pública, portanto, só constitui ato de improbidade quando 
há prova do dolo do réu para satisfazer interesse pessoal ou de outrem, 
o que não há no presente caso. Com efeito, ao se analisarem os fatos 
narrados na inicial, tem-se que, a princípio, a conduta do réu, enquanto 
juiz federal, poderia enquadrar-se dentre aquelas previstas no art. 11 da 
Lei nº 8.429/92, especifi camente no seu inciso I. Entretanto, e analisando 
as especifi cidades do caso em tela, entendo que tal fato não é o bastante 
para gerar a responsabilização e a punição, tal como previstas no art. 12 
do referido diploma legal. A imputação feita ao demandado cinge-se ao 
fato de que teria praticado irregularidades, na condição de juiz federal, ao 
tentar infl uenciar magistrado na condução de investigação que não mais 
estava sob sua competência, ensejando assim responsabilidade por ato 
de improbidade, nos moldes do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. Entretanto, 
ao que se depreende dos autos, tenho que tal fato, conforme alegado pelo 
réu, “é apenas um mal-entendido entre dois magistrados, em que um de-
les afi rma que o outro tentou (e é bom frisar isso!) que ele assinasse um 
ofício ‘que requisita fotografi as atualizadas dos membros da companhia 
de Umuarama e do Batalhão de Polícia Militar’” (fl . 1530). O réu não 
nega que escreveu o aludido ofício, mas, de outro lado, sempre ressaltou 
que não obrigou ou sequer tentou obrigar o seu colega a assiná-lo, o que 
pode ser apreendido da própria inicial, que reconhece que não foi “alcan-
çado tal desiderato em função da postura adotada pelo magistrado condu-
tor da ação (...)” (fl . 11). Não há nos autos qualquer elemento probatório 
que indique que a conduta do réu tenha sido feita de má-fé, no escopo 
específi co de violar os preceitos de moralidade, legalidade, impessoali-
dade, efi ciência ou qualquer outro princípio constitucional. No caso em 
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tela, não se extrai da conduta do réu repercussão ao erário, revelando tal 
conduta mais um mal-entendido entre dois magistrados do que um ato 
de improbidade administrativa, afastando-se, portanto, a aplicação das 
normas do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Além disso, ressalte-se que o réu 
já foi severamente punido em processo administrativo disciplinar. Por sua 
vez, a conduta descrita no segundo fato, “(...) o demandado negligenciou 
o correto uso de veículo (...) que havia sido destinado pela Polícia Federal 
para sua escolta (...)”, se amoldaria ao comando trazido no art. 10, XIII, 
da LIA, por envolver patrimônio público federal. Contudo, nesse ponto, 
insta destacar que, na sentença absolutória proferida na ação penal nº 
5002146-31.2011.404.7004/PR, promovida contra os então usuários do 
veículo, o irmão do réu e Adriano Vieira, foi assentado que não se tratava 
de veículo que integrasse o patrimônio da Polícia Federal, mas, sim, de 
veículo particular apreendido nos autos de Medida Cautelar. Além disso, 
o artigo 10 da Lei nº 8.429/92 disciplina a improbidade administrativa 
que causa lesão ao erário, com perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades refe-
ridas no art. 1º dessa lei. A jurisprudência desta Corte Regional perfi lha 
o entendimento de, que para a confi guração de ato de improbidade com 
base no art. 10 da Lei 8.429/92, não basta apenas a existência de ilegali-
dade na conduta do réu, devendo restar demonstrado o dano ao erário. É, 
portanto, indispensável para a adequação da conduta ao disposto no art. 
10, VIII, da LIA que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, o que não 
restou demonstrado nos autos. Com tais considerações, afasto a prática 
do ato de improbidade administrativa, uma vez que não foram constata-
dos o elemento subjetivo dolo na conduta do agente nem o dano ao erário, 
o que não permite o reconhecimento de atos de improbidade administra-
tiva previstos nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 2ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
maioria, julgar improcedente a ação, nos termos do relatório, votos e no-
tas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2013.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: O 
parecer do MPF, a fl s. 1619-1621, expõe com precisão a controvérsia, 
verbis:

“Trata-se de ação civil pública ajuizada pela União tendo em vista a prática de atos 
irregulares, já sob o crivo de correspondente processo administrativo, realizados pelo Juiz 
Federal Jail Benites de Azambuja.

Aponta a parte-autora que, após a realização de investigação judicial com suporte em 
denúncia anônima, o requerido determinou distribuição por dependência a processo de sua 
jurisdição, bem como, após uma série de procedimentos, a prisão temporária de cinquenta 
e duas pessoas. Aduz que, com a competência transferida a outro juiz federal, o magistrado 
ora demandado agiu com o intuito de satisfazer interesse pessoal, ‘pressionando’ o juízo 
competente, na tentativa de infl uenciá-lo na condução da investigação que anteriormente 
conduzia. Atribui, ainda, ao demandado negligência no uso correto de bem público, pois 
teria, na qualidade de juiz, cedido veículo utilizado em sua escolta, sob a guarda de órgão 
público, a terceiros, desviando a fi nalidade do objeto. Alega que o automóvel foi utilizado 
a fi m de obter informações acerca de uma investigação particular do requerido. Aponta, por 
fi m, que tais condutas são passíveis de punição por improbidade administrativa, requerendo, 
com isso, a condenação do réu nos termos das Leis nos 7.347/1985 e 8.429/1992 (fl s. 02-15).

Contesta o demandado, preliminarmente, aduzindo que há inépcia da inicial, visto 
que não há descrição na exordial de qual seria seu verdadeiro intuito em infl uenciar outro 
magistrado, sendo que não foi consumado o ato, somente ocorrendo a tentativa. Assevera, 
ainda, que, quanto à suposta negligência no uso correto de veículo público, não fi cou escla-
recido qual seria o ato ímprobo praticado, evidenciando a descrição anômala da conduta. 
Afi rma poder se tratar de tentativa de enquadramento no artigo 10 da LIA, sendo que, para 
ocorrência de tipo ali previsto, deve haver efetivo dano ao erário. Alega, também, que há 
impossibilidade jurídica do pedido, pois a Lei 8.429/1992 – Lei de Improbidade Adminis-
trativa (LIA) – não se aplica aos magistrados, sendo incompatível com a Lei Orgânica da 
Magistratura – Loman, bem como que as garantias constitucionais da magistratura inviabi-
lizam sua aplicação nas hipóteses de perda do cargo. Além disso, argumenta que somente a 
Lei Orgânica possui competência para determinar as hipóteses de punição aos magistrados, 
como a perda do cargo. Sustenta, por fi m, que está prescrita a ação, considerando que o 
prazo prescricional para faltas funcionais que confi gurem tipo penal é determinado pelo 
Código Penal, prescrevendo, portanto, em três anos os crimes correspondentes aos atos 
imputados a ele. No mérito, aduz que apenas houve mal entendido entre juízes e que o ve-
ículo emprestado a terceiro não era bem público, não caracterizando, dessa forma, ‘má-fé, 
desonestidade, dano ao erário ou vantagem patrimonial’. Com isso, afi rma que não houve 
qualquer ato ímprobo (fl s. 1522-1534).

Na réplica, alega a União, quanto às preliminares aduzidas pelo demando, que foram 
devidamente expostos os fatos e fundamentos que conduzem à Lei nº 8.429/1992, bem como 
que há desnecessidade de demonstrar dolo específi co do agente, podendo ser caracterizado 
apenas de forma genérica; que, tendo em vista a Lei nº 35/1979 (Lei Orgânica da Magistra-
tura) regulamentar o afastamento dos magistrados, isso não inviabiliza a responsabilidade 
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do agente público pela LIA ou pela lei penal; e que não há incidência da prescrição, por ter 
sido instaurado processo disciplinar em desfavor do demandado, o qual a interrompeu, além 
de ser tipifi cado por crime na esfera penal, que possui prazo prescricional de 16 anos. Em 
relação ao mérito, sustenta que a conduta do magistrado não se desqualifi ca por ter apenas 
tentado infl uenciar outro juiz ou não ter aferido vantagem patrimonial ou ocasionado dano 
ao erário; o veículo disponibilizado ao magistrado era para sua segurança e locomoção 
e compunha patrimônio público federal, pois estava à disposição da Administração (fl s. 
1604-1614).

Após, foram os autos remetidos a esta Procuradoria Regional da República (fl . 1617).”

A manifestação do MPF a fl s. 1622-1626 foi pela procedência da 
ação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
A União busca a condenação do réu, magistrado federal, por dois fatos 
trazidos na inicial, já sob o crivo de correspondente processo adminis-
trativo, em que praticados supostos atos de improbidade administrativa.

Preliminarmente, consigno que o entendimento pacifi cado no âmbi-
to do STJ é no sentido de que o foro por prerrogativa de função previsto 
constitucionalmente também é aplicável às ações por improbidade ad-
ministrativa. Confi ra-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 
NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL INSTAURADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO 
PARA O FIM DE APURAR A PRÁTICA DE ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
POR PARTE DE MAGISTRADO.

1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece 
de omissão, contradição ou obscuridade, consoante dispõe o art. 535, I e II, do CPC, bem 
como para sanar a ocorrência de erro material. Excepcionalmente, quando o saneamento 
de algum desses vícios implicar a alteração do resultado do julgamento embargado, aos 
embargos de declaração devem ser atribuídos efeitos modifi cativos.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento jurisprudencial que vinha 
sendo externado, tem entendido que o foro privilegiado dos magistrados também deve ser 
observado nas ações civis públicas por ato de improbidade administrativa, cujo resultado 
possa levar à pena de demissão do réu. Como consequência desse entendimento, deve-se 
reconhecer a competência do Tribunal de Justiça para processar e julgar mandado de se-
gurança que ataca a instauração de inquérito civil público, fase preliminar de investigação 
e preparatória de ação civil pública.

3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modifi cativos, para conhecer do 
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agravo de instrumento e dar parcial provimento ao recurso especial, determinando a remessa 
dos autos do mandado de segurança ao TJ/MG para que seja processado e julgado, com a 
anulação dos atos decisórios proferidos pelo juízo de primeiro grau.” (EDcl no AgRg no Ag 
1338058/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 25.10.2011, 
DJe 18.11.2011)

Os desembargadores federais ainda têm competência originária (art. 
108 da CF) para processar e julgar “os juízes federais da sua área de 
jurisdição, incluídos os da Justiça Militar e da Justiça do Trabalho, nos 
crimes comuns e de responsabilidade, e os membros do Ministério Pú-
blico da União, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral”.

A competência para julgamento da ação penal originária é da 4ª Se-
ção do Tribunal, a teor do art. 228 do R. I. da Corte, verbis:

“Da investigação e da ação penal originária
Art. 228. A investigação, no caso de crime comum ou de responsabilidade, de compe-

tência originária do Tribunal, será distribuída e conduzida por um desembargador da seção 
especializada, observando-se as normas que disciplinam o inquérito policial.”

Dessa forma, por simetria, tem-se que a competência para o julga-
mento da ação civil pública por improbidade administrativa é da 2ª Se-
ção deste Tribunal.

Fixada a competência, prossigo.
Segundo apontado na inicial, o primeiro dos fatos narrados teria in-

fringido o art. 11, inciso I, da Lei de Improbidade Administrativa, por-
que,
“em 22 de fevereiro de 2008, quando era o único magistrado de plantão na Subseção Judici-
ária de Umuarama/PR, o ora demandado, com base em uma denúncia anônima, (...) iniciou 
(...) uma espécie de investigação judicial (...). E, no intuito de instruir essa ‘investigação 
judicial’, o demandado praticou uma série de atos, como colheita de depoimento do delator/
autor da denúncia anônima, por exemplo, (...) decretou a prisão temporária de 52 pessoas 
(...). Até aí, o que tínhamos eram atos supostamente praticados no exercício da atividade 
jurisdicional. Ocorreram, no entanto, desdobramentos (...). É que o procedimento criminal 
diverso (...), depois convertido em inquérito policial, (...) acabou passando à jurisdição do 
Juiz Federal Substituto Marcelo Antonio Cesca, que nele declarou sua competência por 
decisão proferida em 07 de março de 2008. Ou seja, o referido processo não mais estava 
sob a jurisdição do ora demandado. No entanto, o ora demandado, mesmo sem jurisdição, 
passou a pressionar o magistrado competente, tudo isso com intuito de satisfazer interes-
ses pessoais (...). Nota-se, pois, que o demandado tentou, de forma espúria, infl uenciar a 
condução dessa investigação, coagindo o magistrado condutor do processo/investigação, 
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tudo isso buscando alcançar algum desiderato ou consequência que satisfi zesse interesse 
pessoal.” (fl s. 07-09)

O segundo fato narrado na inicial que caracterizaria prática de ato de 
improbidade estaria enquadrado no comando trazido no art. 10, inciso 
XIII, da LIA, porque
“(...) o demandado negligenciou o correto uso de veículo (...) que havia sido destinado pela 
Polícia Federal para sua escolta. E essa negligência consiste no seguinte fato: no dia 17 de 
julho de 2008, o demandado autorizou que seu irmão Enos Azambuja, policial civil do Mato 
Grosso do Sul, que estava de licença médica, juntamente com Adriano Vieira, fosse com 
esse veículo até a Boate Big House, em Umuarama, onde promoveram arruaça (agressão 
física, ameaça com arma de fogo, dentre outros), o que determinou, inclusive, pela Polícia 
Civil de Umuarama, a abertura de inquérito policial (...).” (fl s. 11-12)

Das preliminares arguidas

Inépcia da inicial
O réu sustenta a inépcia da inicial porque “em absolutamente nenhu-

ma passagem descreve qual seria a conduta dolosa do réu” (fl . 1524) 
para o cometimento da primeira infração, sem apontar de forma es-
pecífi ca qual seria o interesse ou sentimento pessoal que o réu buscou 
satisfazer.

Aduz, ainda, que “a tal prática de ‘ato visando a fi m proibido em lei’ 
sequer teria se consumado, porque não foi alcançado tal desiderato em 
função da postura adotada pelo magistrado condutor da ação. Logo, (...) 
não há que se falar em ato de improbidade se não houve sequer o seu 
resultado naturalístico” (fl . 1524).

Defende que, no segundo fato, exige-se a presença do efetivo dano 
ao erário, e da leitura da inicial verifi ca-se a “ausência de qualquer des-
crição de eventual dano ao erário” (fl . 1525).

Refere, ainda, que não foi observado o procedimento do art. 17, § 7º, 
da LIA, que oportuniza a manifestação escrita antes do recebimento da 
inicial, causando prejuízo ao réu.

Inicialmente, não é inepta a petição inicial que contém a narrativa 
dos fatos confi guradores, em tese, da improbidade administrativa, hábil 
para propiciar o pleno exercício do contraditório e do direito de defesa. 
Segundo o STJ,
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“(...) É descabido pretender que, na ação civil pública, a petição inicial seja uma versão 
antecipada da sentença, uma espécie de bula de remédio que, de tão precisa e minuciosa, 
prescinde da instrução, tendo em vista que já antecipa tudo o que, em outras modalidades de 
ação, caberia descobrir e provar em juízo. 8. A Lei da Improbidade Administrativa exige que 
a ação seja instruída com, alternativamente, ‘documentos’ ou ‘justifi cação’ que ‘contenham 
indícios sufi cientes do ato de improbidade’ (art. 17, § 6º). Trata-se, como o próprio dispositivo 
legal expressamente afi rma, de prova indiciária, isto é, indicação pelo autor de elementos 
genéricos de vinculação do réu aos fatos tidos por caracterizadores de improbidade. 9. Tão 
grande foi a preocupação do legislador com a efetiva repressão aos atos de improbidade e 
com a valorização da instrução judicial que até mesmo essa prova indiciária é dispensada 
quando o autor, na petição inicial, trouxer ‘razões fundamentadas da impossibilidade de 
apresentação de qualquer dessas provas’ (art. 17, § 6º).” (REsp 1108010/SC, Rel. Ministro 
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21.05.2009, DJe 21.08.2009)

É importante ressaltar, outrossim, que a petição inicial de ação de 
improbidade somente deve ser rejeitada quando o julgador se conven-
cer de plano da inexistência do ato de improbidade, da improcedência 
da ação ou da inadequação da via eleita, a teor do que prescreve o art. 
17, § 8º, da Lei nº 8.429/92. Embora o dispositivo não faça referência, 
também será rejeitada a petição inicial nos casos do art. 267 do CPC ou 
de falta de justa causa.

Nesse ponto, consigno que a descrição da inicial, subsidiada pela 
documentação juntada, é sufi ciente para respaldar a admissão da ação 
civil pública por improbidade administrativa, não havendo defeitos for-
mais para a sua rejeição nem prova robusta e bastante para a decretação 
sumária da improcedência da acusação.

Além disso, eventual nulidade referente à falta de notifi cação do art. 
17, § 7º, da Lei nº 8.492/92 será relativa, condicionada à comprovação 
do prejuízo pela parte atingida, o que não restou demonstrado na hipó-
tese dos autos, limitando-se o réu a tecer argumentação no sentido da 
imprescindibilidade da notifi cação prévia do réu.

Dessarte, tenho que a contestação supre a notifi cação, pois, a toda 
evidência, o descumprimento da formalidade em referência nenhum 
prejuízo acarretou à defesa do réu.

Nesse sentido, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“O objetivo da decisão judicial prevista no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992 é tão só evitar 

o trâmite de ações clara e inequivocamente temerárias, não se prestando para, em defi nitivo, 
resolver – no preâmbulo do processo e sem observância do princípio in dubio pro societate 
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aplicável na rejeição da ação de improbidade administrativa – tudo o que, sob a autoridade, 
o poder de requisição de informações protegidas (como as bancárias e as tributárias) e a 
imparcialidade do juiz, haveria de ser apurado na instrução.” (REsp 1108010, Rel. Min. 
Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.05.2009, DJ de 21.08.2009)

E, ainda:
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO REGIMENTAL EM RE-

CURSO ESPECIAL – AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ART. 17, § 7º, 
DA LEI 8.429/1992 – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO 
NOS AUTOS – PRESCINDIBILIDADE – CONTRADIÇÃO – JUÍZO DE ADMISSIBI-
LIDADE DO RECURSO ESPECIAL – INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURIS-
PRUDÊNCIA – ART. 476 DO CPC – UTILIZAÇÃO COMO NOVO INSTRUMENTO 
RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – NATUREZA PREVENTIVA – PRECEDENTES. 
1. A decisão que dá provimento ao agravo de instrumento para convertê-lo em recurso es-
pecial ou determinar a subida dos autos principais não vincula o relator do recurso, o qual 
procederá a um novo juízo de admissibilidade do especial, podendo negar seguimento a 
ele, conforme dispõe o art. 557 do Código de Processo Civil. 2. O incidente de uniformi-
zação de jurisprudência, previsto no art. 476 do Código de Processo Civil, em virtude de 
sua natureza preventiva, não é admitido como forma de irresignação recursal, impondo-se 
seja suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso. Precedentes. 3. A falta da 
notifi cação prevista no art. 17, § 7º, da Lei 8.429/1992 não invalida os atos processuais 
ulteriores em ação de improbidade administrativa, salvo quando comprovado prejuízo. 
4. A análise relativa à ocorrência ou não de prejuízo em razão da ausência de notifi cação 
prévia, considerando as premissas fi rmadas pela instância de origem, ensejaria o reexame 
da matéria fático-probatória, incabível em recurso especial. Incidência da Súmula 7/STJ. 5. 
Agravo regimental não provido.” (AgResp 200901569035, Eliana Calmon, STJ – Segunda 
Turma, DJe data: 18.04.2013)

Rejeito, pois, a preliminar.

Impossibilidade jurídica do pedido
A alegação de incompatibilidade da Lei nº 8.429/92 com a Lei Orgâ-

nica da Magistratura não merece acolhida.
Com efeito, o STJ tem posicionamento pacífi co no sentido de que 

não existe norma vigente que desqualifi que os agentes políticos – in-
cluindo os magistrados – da possibilidade de fi gurar como parte legíti-
ma no polo passivo de ações de improbidade administrativa. Confi ra-se:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. PARTICIPAÇÃO DE MAGISTRADO EM SOCIEDADES EMPRESÁRIAS, 
COMO SÓCIO DE FATO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.429/1992. RECEBIMENTO DA 
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PETIÇÃO INICIAL, NOS TERMOS DO ART. 17 DA LEI Nº 8.429/1992. VIOLAÇÃO 
DOS ARTIGOS 165, 458 E 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL NÃO VERIFICADA. 
ARTIGO 26 DA LC Nº 35/1979 NÃO PREQUESTIONADO. SÚMULA Nº 211 DO STJ. 
ACÓRDÃO A QUO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 
Nº 83 DO STJ. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao 
agravo de instrumento e no qual se suscita a efetiva violação dos artigos 165, 458 e 535 do 
CPC, bem como a não aplicação da Súmula nº 83 do STJ ao caso. 2. O Ministério Público 
estadual tem legitimidade para o ajuizamento de ação civil pública que visa apurar e punir 
ato de improbidade administrativa praticado por magistrado, independentemente do con-
trole interna corporis do Tribunal a que está vinculado. Precedente: REsp 783.823/GO, 
Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 26.05.2008. 3. ‘Esta Corte Superior 
tem posicionamento pacífi co no sentido de que não existe norma vigente que desqualifi que 
os agentes políticos – incluindo os magistrados – da possibilidade de fi gurar como parte 
legítima no polo passivo de ações de improbidade administrativa’ (AgRg no REsp 1127541/
RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 11.11.2010). No mesmo sentido, 
dentre outros: EDcl no AgRg na AIA 26/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Corte Especial, 
DJe 01.07.2009; REsp 1127182/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, DJe 15.10.2010. 4. No caso dos autos, percebe-se a ausência de prequestionamento 
do art. 26, I, da LC nº 35/1979 – Loman, o que atrai a incidência do enunciado da Súmula 
nº 211 do STJ. Porém, a não manifestação a respeito desse dispositivo legal, bem como 
sobre o art. 1º da Lei nº 7.347/1985, não implica o reconhecimento da alegada violação aos 
artigos 165, 458 e 535 do CPC. É que o Tribunal de origem pronunciou-se, sufi cientemente, 
de forma clara, coerente e fundamentada, sobre os pontos que considerou relevantes para 
a solução da lide, não necessitando, por isso, integrar seus fundamentos, mormente porque 
a legislação que se quer analisada não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. 
Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.” (AGA 201001148138, Benedito Gonçalves, 
STJ – Primeira Turma, DJe data: 11.04.2011) (grifou-se)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INO-
CORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. ART. 2º DA LEI Nº 8.429/92. AGENTE POLÍTICO. COMPATIBILIDADE 
ENTRE EVENTUAL REGIME ESPECIAL DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA E 
A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo 
jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam 
devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, 
da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Precedente.

2. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífi co no sentido de que não existe norma 
vigente que desqualifi que os agentes políticos – incluindo magistrados, para doutrina e 
jurisprudência que assim os consideram – como parte legítima a fi gurar no polo passivo 
de ações de improbidade administrativa.

3. Não custa pontuar, ainda, que os magistrados enquadram-se no conceito de ‘agente 
público’ (político ou não) formulado pelo art. 2º da Lei nº 8.429/92 e, mesmo que seus atos 
jurisdicionais pudessem eventualmente subsumir-se à Lei nº 1.079/50, a jurisprudência do 
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Superior Tribunal de Justiça é fi rme no sentido de que existe perfeita compatibilidade entre 
o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 
previsto na Lei nº 8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, restrições em relação ao órgão 
competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione 
personae na Constituição da República vigente.

4. Precedente: Rcl 2.790/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 
04.03.2010.

5. Recurso especial parcialmente provido a fi m de determinar a continuidade da ação 
de improbidade administrativa também em face do réu sobre o qual recai a controvérsia do 
acórdão recorrido.” (REsp 1169762/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 
Turma, julgado em 10.08.2010, DJe 10.09.2010) (grifou-se)

Incidência da prescrição
A alegação da incidência da prescrição não prospera.
Nesse ponto, adoto como razões de decidir os fundamentos desen-

volvidos pela União, em sua réplica à peça de defesa, verbis:
“Para o demandado, a pretensão punitiva já estaria prescrita, de acordo com a seguinte 

linha de raciocínio: a) o art. 23, II, da LIA remete ao ‘prazo prescricional previsto em lei 
específi ca para faltas disciplinares puníveis com demissão a bem do serviço público nos 
casos de exercício de cargo efetivo ou emprego’; b) a Resolução nº 135/2011 do CNJ prevê 
que o prazo de prescrição de falta funcional praticada por magistrado seria de cinco anos, 
‘contado a partir da data em que o tribunal tomou conhecimento do fato, salvo quando 
confi gurar tipo penal, hipótese em que o prazo prescricional será o do Código Penal’; c) os 
crimes de abuso de autoridade (arts. 3º e 4º do CP) e ameaça (art. 147, CP) prescrevem em 
03 anos; d) os fatos chegaram ao conhecimento do tribunal no ano de 2008.

Tal argumentação, mais uma vez, não merece prosperar, sob diversos aspectos.
A uma, o normativo que determina a aplicação subsidiária do prazo prescricional penal 

tem o objetivo de aumentar o lapso de prescrição quando o ilícito administrativo for de 
natureza grave, também confi gurado como delito criminal. Nesse sentido, seria um con-
trassenso desconsiderar o prazo prescricional da falta funcional se o prazo penal der causa 
à redução desse interregno.

A duas, o demandado considerou os crimes de abuso de autoridade (art. 3º e 4º do CP) 
e ameaça (art. 147, CP) como parâmetro para a contagem do prazo prescricional, ainda que 
não tenha havido provocação da instância criminal com relação a tais crimes.

A três, são dois os fatos trazidos na inicial: a indevida infl uência, inclusive com coa-
ção, no andamento de expediente de natureza criminal e o desvio para terceiros de veículo 
destinado exclusivamente para sua escolta.

Os crimes de abuso de autoridade e ameaça, em tese, só poderiam se relacionar à primeira 
conduta imputada ao demandado, e nunca ao fato de este ter desviado veículo que estava 
em sua posse para terceiro. Para tal conduta, se se fosse considerar, em tese, algum crime 
correspondente, este seria o de ‘peculato-desvio’, tipifi cado no art. 312 do CP e cuja pena 
é de ‘reclusão de 02 a 12 anos e multa’, com prescrição de 16 anos (art. 109, II, do CP).
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(...)
Por fi m, ainda que se considere o início do prazo prescricional o ano de 2008, obser-

vando-se que, em 26.02.2009, o Plenário Administrativo do Tribunal Regional Federal da 
4ª Região, por decisão unânime, instaurou processo disciplinar em desfavor do demandado 
para apuração dos mesmos fatos, interrompendo-se, portanto, o prazo de prescrição, pelos 
argumentos acima expostos, não haveria a incidência da prescrição.”

Afastada, assim, a incidência da prescrição.

Mérito

A jurisprudência atual é no sentido de que não se pode confundir 
improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade 
tipifi cada e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do agente.

Assim, para a tipifi cação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 
da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracterização de improbidade, 
que o agente tenha agido dolosamente e, nas hipóteses do artigo 10, ao 
menos, culposamente.

Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 da Lei 
nº 8.429/92, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas 
dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração 
Pública ou enriquecimento ilícito do agente.

O Superior Tribunal de Justiça fi rmou entendimento pela imprescin-
dibilidade do elemento subjetivo para a confi guração do ato de impro-
bidade administrativa.

A propósito, os seguintes julgados:
“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS 

DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. APLICAÇÃO IRREGULAR DE RECURSOS 
REPASSADOS PELO EXTINTO INAMPS AO MUNICÍPIO DE CAXIAS/MA. ARTIGO 
11 DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DO ELE-
MENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA COMO ATO ÍMPROBO 
ENQUANTO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Este Sodalício entende pela necessidade de demonstração de elemento subjetivo ain-
da que a conduta esteja listada na categoria de atentatória aos princípios da administração 
pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92). Precedentes, dentre os quais se menciona: AgRg nos 
EREsp 1312945/MG, PRIMEIRA SEÇÃO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, 
julgado em 12.12.2012, DJe 01.02.2013.

2. No caso em concreto, o Tribunal Regional Federal a quo entendeu, com base nos 
elementos instrutórios constantes dos autos, pela inexistência do elemento subjetivo exigi-
do para a confi guração da conduta como ato de improbidade administrativa tipifi cável no 
art. 11 da Lei nº 8.429/92. Portanto, ausentes os requisitos exigidos para a tipifi cação do 
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ato investigado, não há que se falar na aplicação da Lei nº 8.429/92 ao caso em concreto.
3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1310868/MA, Rel. Ministro Mauro 

Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02.04.2013, DJe 09.04.2013)
“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PREFEITO. ORDEM 

JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. VIOLAÇÃO AO ART. 11 DA LEI Nº 8.429/92. AU-
SÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DOLO.

1. A jurisprudência atual desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que não se pode 
confundir improbidade com simples ilegalidade. A improbidade é a ilegalidade tipifi cada 
e qualifi cada pelo elemento subjetivo da conduta do agente. Assim, para a tipifi cação das 
condutas descritas nos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92, é indispensável, para a caracteri-
zação de improbidade, que o agente tenha agido dolosamente e, nas hipóteses do artigo 
10, ao menos, culposamente. Os atos de improbidade administrativa descritos no artigo 11 
da Lei nº 8.429/92, como visto, dependem da presença do dolo genérico, mas dispensam 
a demonstração da ocorrência de dano para a Administração Pública ou enriquecimento 
ilícito do agente.

2. No presente caso, a Corte de origem, ao analisar o suposto ato de improbidade 
consubstanciado no descumprimento de ordem judicial pelo agente, consignou que, ‘no 
caso em tela, não se extrai da conduta do réu repercussão ao erário municipal, revelando 
tal conduta mais um despreparo gerencial do que ato de improbidade administrativa, afas-
tando-se, portanto, a aplicação das normas dos artigos 11 e 12 da Lei nº 8.429/92’. Ora, 
tais considerações feitas pelo Tribunal de Justiça afastam a prática do ato de improbidade 
administrativa por violação de princípios da administração pública, uma vez que não foi 
constatado o elemento subjetivo dolo na conduta do agente, o que não permite o reconhe-
cimento de ato de improbidade administrativa previsto no art. 11 da Lei 8.429/92.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1352541/MG, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 05.02.2013, DJe 14.02.2013)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚ-
BLICO. ELEMENTO SUBJETIVO. DOLO GENÉRICO. REVISÃO DE PROVA. INVIA-
BILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A caracterização dos atos de improbidade previstos no art. 11 da Lei 8.429/92 está a 
depender da existência de dolo genérico na conduta do agente. Precedentes.

2. A contratação irregular sem a realização de concurso público pode se caracterizar 
como ato de improbidade administrativa, mas, para tanto, é imprescindível a demonstração 
de dolo, ao menos genérico, do agente.

3. Para desconstituir a decisão do Tribunal de origem e acatar os argumentos do agra-
vante, seria necessário adentrar no contexto fático-probatório, o que não se mostra cabível 
no âmbito do recurso especial.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1274682/PB, Rel. Ministro Castro 
Meira, Segunda Turma, julgado em 06.12.2012, DJe 04.02.2013)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO 
GENÉRICA. SÚMULA 284/STF. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA 
DE CARACTERIZAÇÃO DE DOLO E MÁ-FÉ.

1. É assente nesta Corte Superior o entendimento segundo o qual, para que seja reco-
nhecida a tipifi cação da conduta do réu como incursa nas previsões da Lei de Improbidade 
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Administrativa, é necessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado no 
dolo para os tipos previstos nos arts. 9º e 11 e, ao menos, na culpa nas hipóteses do art. 10.

2. No caso dos autos, as premissas fáticas assentadas pela origem dão conta de que o 
ex-prefeito demitiu irregularmente servidores públicos, sob o entendimento de ‘estar aten-
dendo às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal ao reduzir as despesas com pessoal 
desnecessário’, não havendo comprovação do dolo de prejudicar os lesados ou favorecer 
terceiros, de dano ao erário e, tampouco, de que ‘o agente público agiu visando a outro fi m 
que não o bem público’.

3. A má-fé, consoante cediço, é premissa do ato ilegal e ímprobo; e a ilegalidade só 
adquire o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucio-
nais da Administração Pública, coadjuvados pela má-intenção do administrador. Precedente: 
REsp 1.149.427/SC, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 17.08.2010, DJe 
09.09.2010. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp 81766/MG, Rel. Ministro 
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 07.08.2012, DJe 14.08.2012)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATA-
ÇÃO DE PROFESSORES SEM CONCURSO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 
11 DA LEI Nº 8.429/1992. DOLO GENÉRICO OU ESPECÍFICO NÃO CARACTERIZADO. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.” (AgRg no AREsp 50391/MT, Rel. Ministro 
Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 05.06.2012, DJe 14.06.2012)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACUMULAÇÃO IN-
DEVIDA DE CARGOS PÚBLICOS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA. ART. 11 DA LIA. DOLO GENÉRICO. ARESTO RECORRIDO. REEXAME 
DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1. As condutas descritas no artigo 11 da Lei de Improbidade dependem da presença do 
dolo genérico, mas dispensam a demonstração da ocorrência de dano para a Administração 
Pública ou enriquecimento ilícito do agente. Precedentes.

2. O Tribunal a quo, ao examinar minuciosamente as provas dos autos, foi muito claro 
ao consignar a ausência de enriquecimento ilícito, de dano ao erário e de má-fé na conduta 
do recorrido. Para alterar esse entendimento, seria imprescindível revolver o contexto 
fático-probatório, providência vedada nos termos da Súmula 7/STJ.

3. Recurso especial não conhecido.” (REsp 1227849/PR, Rel. Ministro Herman Ben-
jamin, Rel. p/ Acórdão Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 22.11.2011, 
DJe 13.04.2012)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE AD-
MINISTRATIVA. ATRASO NO RECOLHIMENTO. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS. CONTRIBUIÇÃO DO FUNDO DE SAÚDE. NECESSI-
DADE DO ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO. 
JURISPRUDÊNCIA DA PRIMEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça fi rmou entendimento pela imprescindi-
bilidade do elemento subjetivo para a confi guração do ato de improbidade administrativa.

2. ‘As duas Turmas da 1ª Seção já se pronunciaram no sentido de que o elemento sub-
jetivo é essencial à confi guração da improbidade: exige-se dolo para que se confi gurem as 
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hipóteses típicas dos artigos 9º e 11 da Lei 8.429/92 ou, pelo menos, culpa, nas hipóteses 
do art. 10’ (EREsp 479.812/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, 1ª Seção, DJe 27.09.10).

3. O aresto impugnado reformou a sentença e entendeu pela não consumação do ato 
de improbidade do art. 11, II, da Lei 8.429/92 em face da ausência de dolo na conduta (fl . 
1.383e). Assim, estando o acórdão recorrido em perfeita consonância com a jurisprudência 
deste Tribunal, incide, na espécie ora em exame, a Súmula 83/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1122474/PR, Rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 16.12.2010, DJe 02.02.2011)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – IMPRO-
BIDADE ADMINISTRATIVA – VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CARACTERI-
ZADA – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ART. 11 DA LEI 8.429/1992 – NÃO CARACTERIZAÇÃO 
– AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO GENÉRICO).

1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC se o Tribunal de origem decide, fundamen-
tadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. O art. 11, inciso VI, da Lei 8.429/92 tipifi ca como ato de improbidade administrativa 
deixar o agente de prestar contas, quando obrigado a fazê-lo.

3. O ilícito previsto no art. 11 da Lei 8.249/92 dispensa a prova de dano, segundo a 
jurisprudência desta Corte.

4. Exige-se, para enquadramento em uma das condutas ofensivas aos princípios da 
administração pública (art. 11 da Lei 8.429/1992), a demonstração do elemento subjetivo, 
dolo genérico. Precedente do STJ.

5. Recurso especial não provido.” (REsp 1.140.544-MG, relatora a eminente Ministra 
Eliana Calmon, DJe de 22.06.2010)

No EDcl no REsp 852.671/BA, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 
julgado em 05.04.2011, o STJ decidiu que a conduta omissiva do ad-
ministrador que deixou de prestar contas oportunamente na forma da 
lei, por si, ausente dolo ou má-fé, não enseja a condenação por ato de 
improbidade.

“Voto do Min. Relator:
(...) Observe-se que o Ministério Público Federal opôs embargos de declaração, in-

sistindo na tese de que a não prestação de contas equivale a ‘crime omissivo próprio, ou 
omissivo puro, que se consuma apenas com a transgressão da norma incriminadora, in-
dependentemente de resultado naturalístico e do dolo específi co do fi m especial de agir’, 
não se tratando de mera irregularidade. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios, sob a 
seguinte fundamentação:

‘A ação de improbidade administrativa tem por fi nalidade a aplicação das penas pre-
vistas na lei, por violação dos princípios que regem a administração pública, a decretação 
da perda dos bens havidos ilicitamente, bem como a reparação do dano causado.

A má-fé é premissa do ato ilegal e ímprobo. Em consequência, a ilegalidade só adquire 
o status de improbidade quando a conduta antijurídica fere os princípios constitucionais 
da Administração Pública pela má-fé do servidor público.
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O art. 11 da Lei 8.429/92, que diz respeito aos atos que atentem contra os princípios 
da administração pública, é norma que exige temperamento do intérprete, em razão do 
seu caráter excessivamente aberto, devendo, por essa razão, sofrer a devida dosagem de 
bom senso para que mera irregularidade que não constitua prejuízo para o erário seja 
considerada ato ímprobo e sofra as consequências severas da lei.

Não são todos os atos administrativos ou omissões que colidem com a imparciali-
dade, a legalidade e a lealdade às instituições que dão azo ao enquadramento na Lei 
de Improbidade Administrativa. A má-fé, caracterizada pelo dolo, comprometedora de 
princípios éticos ou critérios morais, com abalo às instituições, é que deve ser penalizada, 
abstraindo-se meros pecados veniais, suscetíveis de correção administrativa.’”

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acima 
transcrita, as imputações por ato de improbidade administrativa, quan-
do fi ncadas nos tipos dos arts. 9º e 11 da Lei nº 8.429/1992, necessitam, 
para a sua caracterização, da demonstração de que a ação se deu de 
forma intencional. Se a parte age sem a intenção de atentar contra os 
princípios que regem a administração pública, não há que se lhe impu-
tar, pela atitude, uma ação ímproba, nos moldes do art. 11 da citada lei.

Essa orientação deve ser observada no que diz respeito ao art. 11 
da Lei nº 8.429/92, que trata dos atos de improbidade administrativa 
que atentam contra os princípios da administração pública, haja vista a 
amplitude da hipótese normativa ali consignada. Nessa hipótese, há de 
ser demonstrado o dolo da conduta do agente, sob pena de confi gurar 
responsabilidade objetiva, não amparada em nosso sistema jurídico.

A ofensa aos princípios constitucionais da Administração Pública, 
portanto, só constitui ato de improbidade quando há prova do dolo do 
réu para satisfazer interesse pessoal ou de outrem, o que não há no pre-
sente caso.

Com efeito, ao se analisarem os fatos narrados na inicial, tem-se que, 
a princípio, a conduta do réu, enquanto juiz federal, poderia enquadrar-
se dentre aquelas previstas no art. 11 da Lei nº 8.429/92, especifi camen-
te no seu inciso I.

Entretanto, e analisando as especifi cidades do caso em tela, entendo 
que tal fato não é o bastante para gerar a responsabilização e a punição, 
tal como previstas no art. 12 do referido diploma legal.

A imputação feita ao demandado cinge-se ao fato de que teria prati-
cado irregularidades, na condição de juiz federal, ao tentar infl uenciar 
magistrado na condução de investigação que não mais estava sob sua 
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competência, ensejando assim responsabilidade por ato de improbida-
de, nos moldes do art. 11, I, da Lei nº 8.429/92. Entretanto, ao que se 
depreende dos autos, tenho que tal fato, conforme alegado pelo réu, 
“é apenas um mal-entendido entre dois magistrados, em que um deles 
afi rma que o outro tentou (e é bom frisar isso!) que ele assinasse um 
ofício ‘que requisita fotografi as atualizadas dos membros da companhia 
de Umuarama e do Batalhão de Polícia Militar’” (fl . 1530). O réu não 
nega que escreveu o aludido ofício, mas, de outro lado, sempre ressal-
tou que não obrigou ou sequer tentou obrigar o seu colega a assiná-lo, 
o que pode ser apreendido da própria inicial, que reconhece que não foi 
“alcançado tal desiderato em função da postura adotada pelo magistra-
do condutor da ação (...)” (fl . 11). Não há nos autos qualquer elemento 
probatório que indique que a conduta do réu tenha sido feita de má-fé, 
no escopo específi co de violar os preceitos de moralidade, legalidade, 
impessoalidade, efi ciência ou qualquer outro princípio constitucional.

No caso em tela, não se extrai da conduta do réu repercussão ao 
erário, revelando tal conduta mais um mal-entendido entre dois ma-
gistrados do que um ato de improbidade administrativa, afastando-se, 
portanto, a aplicação das normas do artigo 11 da Lei nº 8.429/92. Além 
disso, ressalte-se que o réu já foi severamente punido em processo ad-
ministrativo disciplinar.

Por sua vez, a conduta descrita no segundo fato, “(...) o demanda-
do negligenciou o correto uso de veículo (...) que havia sido destinado 
pela Polícia Federal para sua escolta (...)”, se amoldaria ao comando 
trazido no art. 10, XIII, da LIA, por envolver patrimônio público fede-
ral. Contudo, nesse ponto, insta destacar que, na sentença absolutória 
proferida na ação penal nº 5002146-31.2011.404.7004/PR, promovida 
contra os então usuários do veículo, o irmão do réu e Adriano Vieira, 
foi assentado que não se tratava de veículo que integrasse o patrimônio 
da Polícia Federal, mas, sim, de veículo particular apreendido nos autos 
de Medida Cautelar:

“Merece destaque, ainda, que o veículo conduzido pelos acusados (Jeep Cherokee, 
cor preta, placas KNJ-5490, de Petrópolis/RJ) tratava-se de bem apreendido nos autos de 
Medida Cautelar sob nº 2005.35.00.011627-3, que tramitara na 11ª Vara Federal de Goi-
ânia, e que fora, posteriormente, colocado à disposição do então Juiz da 2ª Vara Federal 
da Subseção Judiciária de Umuarama/PR, Dr. JAIL BENITES AZAMBUJA, a fi m de que 
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fosse utilizado para sua locomoção e segurança, em vista de susposto atentado sofrido por 
aquela autoridade judiciária. Note-se que o aludido veículo não se encontrava, na época, 
sob a custódia da Polícia Federal do Paraná, muito menos encontrava-se registrado no 
patrimônio daquele órgão. Tanto é verdade que o veículo permaneceu de posse do aludido 
magistrado mesmo após o término da segurança realizada pela Polícia Federal, conforme 
esclarecido no Despacho nº 146/200/GAB/SR/DPF/PR, do Superintendente Regional da 
Polícia Federal do Paraná (fl s. 472-473 dos autos de IPL nº 2008.70.04.002473-9). Con-
clui-se, portanto, que o mencionado veículo JEEP CHEROKEE não era uma viatura da 
Polícia Federal, nem mesmo se encontrava sob guarda daquela instituição no período, 
mas, sim, estava na posse de magistrado federal, para sua locomoção e segurança, mes-
mo que irregularmente. Por isso, diferentemente do afi rmado pela acusação, não se pode 
apontar o fato de os acusados terem conduzido o referido veículo, o que é inquestionável 
nos autos, como verdadeira prática de ato de ofício de Policial Federal, porque o aludido 
automóvel não pertencia à Polícia Federal nem estava sob sua responsabilidade naquele 
lapso temporal (...).” (fl . 1592-1593)

Além disso, o artigo 10 da Lei nº 8.429/92 disciplina a improbidade 
administrativa que causa lesão ao erário, com perda patrimonial, des-
vio, apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres 
das entidades referidas no art. 1º desta lei.

A jurisprudência desta Corte Regional perfi lha o entendimento de 
que, para a confi guração de ato de improbidade com base no art. 10 da 
Lei 8.429/92, não basta apenas a existência de ilegalidade na conduta 
do réu, devendo restar demonstrado o dano ao erário. Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INTERESSE DE AGIR. 
DEVOLUÇÃO DE VERBA PÚBLICA. INEXIGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO 
OU MÁ-FÉ NA CONDUTA DO AGENTE. INEXISTÊNCIA DE DANO AO ERÁRIO. 
IMPROBIDADE NÃO CONFIGURADA. O interesse de agir não está vinculado a qualquer 
exigência de devolução da verba pública que foi utilizada em fi nalidade diversa da destinada 
no convênio, mas decorre da própria constatação de que existiram irregularidades nos atos 
administrativos praticados pelos réus, dos quais resultaram possíveis danos ao erário em 
virtude da malversação da verba pública. As condutas típicas que confi guram improbidade 
administrativa estão descritas nos arts. 9º, 10 e 11 da Lei 8.429/92, sendo que apenas para 
as do art. 10 a lei prevê a forma culposa. Considerando que, em atenção ao princípio da 
culpabilidade e ao da responsabilidade subjetiva, não se tolera a responsabilização objetiva 
nem, salvo quando houver lei expressa, a penalização por condutas meramente culposas, 
conclui-se que o silêncio da lei tem o sentido eloquente de desqualifi car as condutas cul-
posas nos tipos previstos nos arts. 9º e 11. É indispensável, para a adequação da conduta 
no art. 10, VIII, da LIA, que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, sendo ônus do autor 
da ação civil de improbidade administrativa fazer a prova do dano e do nexo causal com 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 175

uma conduta dolosa ou excepcionalmente culposa, equiparável ao dolo em razão de sua 
gravidade. Improcedente a ação de improbidade, in casu, pois não há prova de dolo, tam-
pouco de dano ao erário.” (TRF4 5001893-03.2012.404.7006, Quarta Turma, Relatora p/ 
Acórdão Vânia Hack de Almeida, D.E. 18.04.2013)

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRA-
TIVA. MUNICÍPIO. VÍCIO FORMAL EM LICITAÇÃO. ATO MERAMENTE IRREGU-
LAR. APLICABILIDADE DA LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA AOS AGEN-
TES POLÍTICOS. DESCENTRALIZAÇÃO DE PROGRAMA DE SAÚDE PÚBLICA DO 
GOVERNO FEDERAL A ENTIDADE PRIVADA NÃO QUALIFICADA. IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. 1. Nem todo ato irregular confi gura ato de improbi-
dade para os fi ns da Lei nº 8.429/92. Hipótese em que as irregularidades formais apontadas 
pela CGU em licitação não conduzem à improbidade, uma vez que o dano ao erário, pres-
suposto para condenação, conforme o disposto no art. 10 da Lei de Improbidade, não restou 
comprovado. 2. A Lei de Improbidade Administrativa é perfeitamente aplicável aos prefeitos 
e aos agentes políticos, consoante iterativa jurisprudência do STJ. A Reclamação 2138 no 
âmbito do STF tem efeitos apenas inter partes. 3. A descentralização da gestão de programas 
federais de atenção à saúde a instituição privada que não possui qualifi cação pelo Ministério 
da Justiça como Entidade Social de Interesse Público apta a atuar em parceria com o Poder 
Público, mediante contraprestação ajustada em convênio irregular realizado com município, 
confi gura improbidade administrativa, dada a malversação dos recursos públicos federais, a 
falta de transparência no trato da coisa pública e o desrespeito às normas e aos princípios que 
regem a Administração.” (TRF4, AC 5003217-13.2012.404.7205, Terceira Turma, Relatora 
p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 03.04.2013)

É, portanto, indispensável, para a adequação da conduta ao disposto 
no art. 10, VIII, da LIA, que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, o 
que não restou demonstrado nos autos.

Com tais considerações, afasto a prática do ato de improbidade ad-
ministrativa, uma vez que não foram constatados o elemento subjetivo 
dolo na conduta do agente nem o dano ao erário, o que não permite o 
reconhecimento de atos de improbidade administrativa previstos nos 
artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação. Sem honorários, 
porquanto não comprovada má-fé da União (art. 18 da Lei nº 7.347/85).

É o meu voto.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
ação civil pública por improbidade ajuizada pela União contra magis-
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trado federal pela prática de apontados atos de improbidade adminis-
trativa, enquadrados nos artigos 10 e 11, inc. I, da Lei de Improbidade 
Administrativa (LIA), Lei nº 8.429/1992, consistentes, em resumo, em:

1º) Exercício de pressão sobre outro juiz federal (então juiz federal 
substituto nesta 4ª Região, hoje juiz federal na 1ª Região), constrangen-
do-o na condução do inquérito policial que anteriormente era conduzi-
do pelo requerido. A pressão psicológica foi exteriorizada por palavras 
e conduta agressiva no momento em que o magistrado requerido ofere-
cia documento para ser assinado pelo colega, providência que acabou 
por ser recusada. O desiderato da referida pressão foi o de satisfazer 
interesse pessoal;

2º) Em outro fato, é atribuída ao magistrado grave negligência no 
uso e na guarda de veículo, cedido pela Polícia Federal para sua pro-
teção. Tratava-se de veículo particular apreendido e usado pela Polícia 
Federal, assim, bem público por equiparação. O veículo foi confi ado ao 
irmão policial estadual em licença saúde e a um empregado, suposto 
jardineiro do requerido, para ser utilizado em empreitada noturna de 
investigação particular em uma boate. No estabelecimento noturno, os 
prepostos do requerido promoveram distúrbios e agressões a terceiros.

O eminente Relator, no respeitável voto, assim concluiu:
“[...].
É, portanto, indispensável, para a adequação da conduta ao disposto no art. 10, VIII, da 

LIA, que tenha ocorrido a efetiva lesão ao erário, o que não restou demonstrado nos autos.
Com tais considerações, afasto a prática do ato de improbidade administrativa, uma vez 

que não foram constatados o elemento subjetivo dolo na conduta do agente nem o dano ao 
erário, o que não permite o reconhecimento de atos de improbidade administrativa previstos 
nos artigos 10 e 11 da Lei 8.429/92.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação. Sem honorários, porquanto não 
comprovada má-fé da União (art. 18 da Lei nº 7.347/85).”

Com a máxima vênia, manifesto discordância. Para a melhor solução 
do caso, há que se ter presentes os antecedentes fáticos, especialmente 
em relação ao fato 1, os robustos elementos de prova e os acontecimen-
tos posteriores que envolveram integrantes da magistratura federal da 4ª 
Região e tiveram muita repercussão social fora da instituição.

As condutas expostas na inicial se apresentam comprovadas nos au-
tos e não se desqualifi cam para tratamento pela Lei de Improbidade 
Administrativa. Não é necessário para tal ter o magistrado acusado au-
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ferido vantagem patrimonial, também não é necessária a ocorrência de 
dano fi nanceiro ao erário. As condutas descritas feriram a proba admi-
nistração pública judiciária.

Ao contrário do sustentado pela defesa, não há incompatibilidade 
entre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), Lei Comple-
mentar nº 35, de 14 de março de 1979, e a Lei nº 8.429/1992, e em tal 
sentido se alinha a doutrina. Entre os doutrinadores, destaco a Profes-
sora Maria Sylvia Zanella Di Pietro: “Os membros da Magistratura, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas incluem-se também como 
sujeitos ativos [...]” (DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Admi-
nistrativo. 26. ed. São Paulo: Atlas, 2013. p. 897).

Não se verifi ca inconstitucionalidade na aplicação da Lei de Impro-
bidade Administrativa a magistrado, embora seja uma hipótese rara. 
Perfeitamente amoldada a fi gura do juiz ao disposto no artigo 2º da 
Lei nº 8.429/1992, pois exercente de um cargo em um dos poderes da 
República.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça tem precedentes prestigiando 
o conceito abrangente do artigo 2º da Lei nº 8.429/1992. Transcrevo as 
ementas:

“CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. AÇÃO DE IMPROBIDADE CONTRA 
GOVERNADOR DE ESTADO. DUPLO REGIME SANCIONATÓRIO DOS AGENTES 
POLÍTICOS: LEGITIMIDADE. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO: RECO-
NHECIMENTO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STJ. PROCEDÊNCIA PARCIAL 
DA RECLAMAÇÃO.

1. Excetuada a hipótese de atos de improbidade praticados pelo Presidente da Repú-
blica (art. 85, V), cujo julgamento se dá em regime especial pelo Senado Federal (art. 86), 
não há norma constitucional alguma que imunize os agentes políticos, sujeitos a crime de 
responsabilidade, de qualquer das sanções por ato de improbidade previstas no art. 37, § 
4º. Seria incompatível com a Constituição eventual preceito normativo infraconstitucional 
que impusesse imunidade dessa natureza.

2. Por decisão de 13 de março de 2008, a Suprema Corte, com apenas um voto contrário, 
declarou que ‘compete ao Supremo Tribunal Federal julgar ação de improbidade contra seus 
membros’ (QO na Pet. 3.211-0, Min. Menezes Direito, DJ 27.06.2008). Considerou, para 
tanto, que a prerrogativa de foro, em casos tais, decorre diretamente do sistema de compe-
tências estabelecido na Constituição, que assegura a seus ministros foro por prerrogativa de 
função, tanto em crimes comuns, na própria Corte, quanto em crimes de responsabilidade, 
no Senado Federal. Por isso, ‘seria absurdo ou o máximo do contrassenso conceber que 
ordem jurídica permita que ministro possa ser julgado por outro órgão em ação diversa, 
mas entre cujas sanções está também a perda do cargo. Isso seria a desestruturação de todo 
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o sistema que fundamenta a distribuição da competência’ (voto do Min.Cezar Peluso).
3. Esses mesmos fundamentos de natureza sistemática autorizam a concluir, por impo-

sição lógica de coerência interpretativa, que norma infraconstitucional não pode atribuir a 
juiz de primeiro grau o julgamento de ação de improbidade administrativa, com possível 
aplicação da pena de perda do cargo, contra Governador do Estado, que, a exemplo dos 
ministros do STF, também tem assegurado foro por prerrogativa de função, tanto em cri-
mes comuns (perante o STJ) quanto em crimes de responsabilidade (perante a respectiva 
Assembleia Legislativa). É de se reconhecer que, por inafastável simetria com o que ocorre 
em relação aos crimes comuns (CF, art. 105, I, a), há, em casos tais, competência implícita 
complementar do Superior Tribunal de Justiça. 4. Reclamação procedente, em parte.” 
(Reclamação nº 2.790-SC, STJ, Corte Especial, Relator Ministro Teori Albino Zavascki, 
julgado em 02.12.2009, DJe de 04.03.2010)

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADOS. 
AGENTES POLÍTICOS VS. AGENTES NÃO POLÍTICOS. DICOTOMIA IRRELEVANTE 
PARA A ESPÉCIE. COMPATIBILIDADE ENTRE REGIME ESPECIAL DE RESPONSA-
BILIZAÇÃO POLÍTICA E A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONCEITO 
ABRANGENTE DO ART. 2º DA LEI Nº 8.429/92.

1. Sejam considerados agentes comuns, sejam considerados agentes políticos, a Lei nº 
8.429/92 é plenamente incidente em face de magistrados por atos alegadamente ímprobos 
que tenham sido cometidos em razão do exercício de seu mister legal.

2. Em primeiro lugar porque, admitindo tratar-se de agentes políticos, esta Corte Superior 
fi rmou seu entendimento pela possibilidade de ajuizamento de ação de improbidade em 
face dos mesmos, em razão da perfeita compatibilidade existente entre o regime especial 
de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa previsto na Lei nº 
8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, restrições em relação ao órgão competente para 
impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione personae na Cons-
tituição da República vigente. Precedente.

3. Em segundo lugar porque, admitindo-se tratar-se de agentes não políticos, o conceito 
de ‘agente público’ previsto no art. 2º da Lei nº 8.429/92 é amplo o sufi ciente para albergar 
os magistrados, especialmente se, no exercício da função judicante, eles praticarem condutas 
enquadráveis, em tese, pelos arts. 9º, 10 e 11 daquele diploma normativo.

4. Despiciendo, portanto, adentrar, aqui, longa controvérsia doutrinária e jurisprudencial 
acerca do enquadramento de juízes como agentes políticos, pois, na espécie, essa discussão 
demonstra-se irrelevante.

5. Recurso especial provido. Embargos de declaração de fl s. 436-438 (e-STJ) prejudi-
cados.” (Recurso Especial nº 1.127.172-RN, STJ, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro 
Campbell Marques, julgado em 28.09.2010, DJe de 15.10.2010)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INO-
CORRÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MAGISTRADO. LEGITIMIDADE 
PASSIVA. ART. 2º DA LEI Nº 8.429/92. AGENTE POLÍTICO. COMPATIBILIDADE 
ENTRE EVENTUAL REGIME ESPECIAL DE RESPONSABILIZAÇÃO POLÍTICA E 
A LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.

1. Os órgãos julgadores não estão obrigados a examinar todas as teses levantadas pelo 
jurisdicionado durante um processo judicial, bastando que as decisões proferidas estejam 
devida e coerentemente fundamentadas, em obediência ao que determina o art. 93, inc. IX, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 179

da Lei Maior. Isso não caracteriza ofensa ao art. 535 do CPC. Precedente.
2. Esta Corte Superior tem posicionamento pacífi co no sentido de que não existe norma 

vigente que desqualifi que os agentes políticos – incluindo magistrados, para doutrina e 
jurisprudência que assim os consideram – como parte legítima a fi gurar no polo passivo de 
ações de improbidade administrativa.

3. Não custa pontuar, ainda, que os magistrados enquadram-se no conceito de ‘agente 
público’ (político ou não) formulado pelo art. 2º da Lei nº 8.429/92 e, mesmo que seus atos 
jurisdicionais pudessem eventualmente subsumir-se à Lei nº 1.079/50, a jurisprudência do 
Superior Tribunal de Justiça é fi rme no sentido de que existe perfeita compatibilidade entre 
o regime especial de responsabilização política e o regime de improbidade administrativa 
previsto na Lei nº 8.429/92, cabendo, apenas e tão somente, restrições em relação ao órgão 
competente para impor as sanções quando houver previsão de foro privilegiado ratione 
personae na Constituição da República vigente.

4. Precedente: Rcl 2.790/SC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Corte Especial, DJe 
04.03.2010.

5. Recurso especial parcialmente provido a fi m de determinar a continuidade da ação 
de improbidade administrativa também em face do réu sobre o qual recai a controvérsia 
do acórdão recorrido.” (Recurso Especial nº 1.169.762-RN, STJ, Segunda Turma, Relator 
Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 10.08.2010, DJe de 10.09.2010)

Leciona Maria Sylvia Zanella Di Pietro (DI PIETRO, op. cit., p. 886-
887) a propósito da inclusão do princípio da moralidade administrativa 
na Constituição Federal de 1988, o que resultou do refl exo da preocu-
pação com a ética na Administração Pública e o combate à corrupção 
e à impunidade que grassam em geral na esfera pública. Salienta que, 
em sentido estrito, a legalidade exige a obediência à lei, já a moralida-
de exige basicamente honestidade, com observância das regras da boa 
administração, boa-fé, lealdade à instituição, integridade e atendimento 
ao interesse público. Refere:

“Note-se que essa lei defi niu os atos de improbidade em três dispositivos: no artigo 
9º, cuida dos atos de improbidade administrativa que importam enriquecimento ilícito; no 
artigo 10, trata dos atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário; e, 
no artigo 11, indica os atos de improbidade administrativa que atentam contra os princí-
pios da Administração Pública. Entre esses últimos, alguns são defi nidos especifi camente 
em sete incisos; mas o caput deixa as portas abertas para a inserção de qualquer ato que 
atente contra ‘os princípios da administração pública ou qualquer ação ou omissão que 
viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições’. 
Vale dizer que a lesão ao princípio da moralidade ou a qualquer outro princípio imposto à 
Administração Pública constitui uma das modalidades de ato de improbidade. Para ser ato 
de improbidade, não é necessária a demonstração de ilegalidade do ato; basta demonstrar 
a lesão à moralidade administrativa.
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Concluindo: a legalidade estrita não se confunde com a moralidade e a honestidade, 
porque diz respeito ao cumprimento da lei; a legalidade em sentido amplo (o Direito) 
abrange a moralidade, a probidade e todos os demais princípios e valores consagrados pelo 
ordenamento jurídico; como princípios, os da moralidade e da probidade se confundem; 
como infração, a improbidade é mais ampla do que a imoralidade, porque a lesão ao prin-
cípio da moralidade constitui uma das hipóteses de atos de improbidade defi nidos em lei.”

São elementos constitutivos do ato de improbidade, segundo a dou-
trina: a) o sujeito passivo, qual seja, uma das entidades referidas no 
artigo 1º da Lei nº 8.429/1992; b) o sujeito ativo, isto é, o agente públi-
co, a autoridade ou o terceiro que induz ou concorre para a prática do 
ato ou dele se benefi cie direta ou indiretamente (arts. 1º e 3º da Lei nº 
8.429/1992); c) o ato danoso em si, descrito na lei, causador de ilícito 
enriquecimento, prejuízo ao erário ou atentado contra os princípios da 
Administração Pública; e d) o elemento subjetivo dolo ou culpa grave.

Na mesma linha, Fábio Medina Osório (OSÓRIO, Fábio Medina. O 
princípio da culpabilidade e a improbidade administrativa na Lei 8.429/92. 
In: OLIVEIRA, Alexandre Albagli; FARIAS, Cristiano Chaves de. Estudo 
sobre a improbidade administrativa: em homenagem ao Professor J. J. Cal-
mon de Passos. 2. ed. Salvador: Juspodivm, 2012. p. 159-170).

No caso que estamos a examinar, o elemento subjetivo está contun-
dentemente presente nas duas hipóteses.

No primeiro episódio, os antecedentes mostram o iter comportamental 
e o desígnio perseguido. Basta recordar que o acusado, após ter realizado 
uma atípica “investigação judicial” com suporte em denúncia anônima, 
determinou a distribuição do espúrio inquérito por dependência a pro-
cesso sob sua jurisdição. Após uma série de atos “atípicos”, determinou 
a prisão de 52 pessoas, a grande maioria policiais estaduais. Os detidos, 
segundo se extrai do processo, pertenciam a um grupo rival ao apoiado 
pelo magistrado acusado. Recaindo o inquérito na jurisdição do juiz fe-
deral substituto Marcelo Cesca (hoje juiz federal em atividade na 1ª Re-
gião), passou a pressionar o colega no sentido da assinatura de um ofício 
pré-elaborado, requisitando dados funcionais do corpo policial estadual.

O depoimento do magistrado federal atingido em sua independência 
e dignidade funcional bem retrata o episódio:

“[...]
Que possivelmente na segunda quinzena de março o Dr. Jail chamou o depoente em seu 
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gabinete e, na presença de policiais fortemente armados que estavam escoltando o Dr. Jail, 
apresentou um ofício já impresso com o nome do depoente requisitando ao comandante 
do 7º BPM que no prazo de 48 horas fornecesse à Justiça Federal fotografi as atualizadas 
de todos os membros daquela corporação, a fi m de que o segundo delator pudesse apontar 
quais policiais fariam parte do suposto esquema de corrupção investigado na operação 
Forças Unidas; que o depoente se recusou a determinar tal ordem de ofício, pois exigiu 
prévio requerimento do MPF ou da autoridade policial, o que não havia; que então o juiz 
federal Jail gritou com o depoente indignado pela recusa em assinar tal ofício; [...] que o 
ofício estava redigido em duas vias e nunca foram confeccionados pelo depoente, porque 
o nome do depoente estava com a grafi a equivocada, pois o sobrenome ‘Antônio’ estava 
gravado com acento circunfl exo, e porque o ofício não havia sido redigido no GEDPRO 
nem adotava os caracteres do tipo ‘Arial’, usualmente utilizados pelo depoente [...].” (fl . 08)

Tenho que está presente o dolo específi co, contudo, sufi ciente para 
o efeito de caracterizar a improbidade capitulada no artigo 11 da Lei de 
Improbidade Administrativa: o dolo genérico, isto é, a vontade de prati-
car o ato descrito. Vejamos: 1º) convocou o juiz substituto ao seu gabi-
nete; 2º) ali, apresentou-se com escolta fortemente armada; 3º) exibiu 
ofício já redigido, com o nome do magistrado substituto datilografado; 
4º) pressionou-o a assinar a espúria requisição (irregular e espúria, pois 
não antecedida de prévio requerimento da autoridade policial ou minis-
terial); 5º) gritou com o colega, “indignado com a recusa” ao receber a 
negativa do colega, que fi rmemente se opôs.

Daí se pode dizer que presente o dolo específi co, pois evidente a 
vontade de praticar o ato, com o desiderato de produzir efeitos em prol 
de uma das partes no malfadado inquérito.

Os atos, abstraída a fi gura penal, verifi cam-se cobertos de forte im-
probidade, atentatórios ao dever de honestidade, imparcialidade, legali-
dade, lealdade à instituição e à magistratura, afrontosos à independência 
funcional e à dignidade de colega menos antigo. A própria instituição, 
e não só o colega, foram gravemente agredidos com a ímproba atitude. 
Veja-se que aqui o acusado investiu contra a independência judicial, 
que não é privilégio dos juízes, mas garantia constitucional dos cida-
dãos. Administrar justiça com independência é declarar o direito de 
forma isenta e com imparcialidade, na lição de António Martins (MAR-
TINS, António. A sociedade portuguesa quer a independência dos seus 
juízes? In: BARBAS HOMEM, António Pedro et al. O perfi l do juiz na 
tradição ocidental. Lisboa: Almedina, 2009).
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No segundo episódio vertido na inicial, consistente na entrega do 
veículo que lhe servia de condução blindada e proteção, também se 
verifi ca conduta dolosa. Direcionou o irmão e um empregado particular 
para realizarem uma “investigação” em casa noturna. Houve desvio de 
fi nalidade na utilização do veículo, gravemente atentatória (pelas cir-
cunstâncias de hora e local e acontecimentos, tumulto e agressão a ter-
ceiros) à proba administração judiciária. Em uma cidade relativamente 
pequena como Umuarama/PR, o acontecido deslustrou o bom nome da 
instituição. Não é objeto aqui, mas, em continuidade, o empregado do 
acusado acabou por desfechar tiros na casa de outro magistrado federal.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no EREsp nº 
97.540/SP, unifi cou a tese da sufi ciência, para a confi guração da impro-
bidade, do dolo genérico, sendo desnecessária a comprovação da real 
intenção do agente.

Transcrevo ementas:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPROBIDADE ADMI-

NISTRATIVA. ART. 11 DA LEI Nº 8429/92. DOLO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE 
DIVERGÊNCIA. SÚMULA 168/STJ.

1. Preceituam os arts. 546 do CPC e 266 do RISTJ que o cabimento dos embargos de 
divergência restringe-se às hipóteses em que confi gurada a diversidade de tratamento jurí-
dico aplicado a situações idênticas por esta Corte Superior na apreciação e no julgamento 
de recursos especiais pelas Turmas, pelas Seções ou pela Corte Especial.

2. O acórdão embargado decidiu no mesmo sentido da jurisprudência da Segunda Turma, 
ou seja, que é necessária a presença do dolo para a confi guração do ato de improbidade 
administrativa prevista no art. 11 da LIA. Porém, ao analisar o caso concreto, entendeu que 
a conduta do agente foi praticada sem o elemento subjetivo da conduta.

3. O julgado paradigma, a seu turno, julgou que, para a caracterização dos atos previs-
tos no art. 11 da Lei 8.429/1992, não se exige o dolo específi co na conduta do agente nem 
prova da lesão ao erário, bastando a vontade de praticar o ato descrito na norma para fi car 
confi gurado o ato de improbidade, ou seja, a confi guração de dolo lato sensu ou genérico. 
Nessa linha, determinou o retorno dos autos à origem para que fosse analisado se os fatos 
elencados na ação ensejariam a aplicação das sanções cominadas na Lei nº 8.429/92, uma 
vez que o Tribunal a quo, em face da simples ausência de comprovação de prejuízo econô-
mico, havia afastado a aplicação da Lei De Improbidade Administrativa.

4. Ao que se percebe, não houve qualquer divergência entre os julgados, e sim análise 
pontual dos casos concretos acerca da presença ou não do dolo na conduta do agente. 
Incidência da Súmula 168/STJ, in verbis: ‘Não cabem embargos de divergência, quando a 
jurisprudência do tribunal se fi rmou no mesmo sentido do acórdão embargado’.

5. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EREsp 975.540/SP, STJ, Primeira Seção, 
Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 26.09.2012, DJe de 03.10.2012)



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 183

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE. ELEMENTO SUBJETIVO. CONTRA-
TAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE SEM LICITAÇÃO. ATO ÍMPROBO POR 
ATENTADO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONDENAÇÃO 
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES.

1. O juízo de 1º grau julgou procedente o pedido deduzido em ação civil pública por 
entender que os réus, ao realizarem contratação de serviço de transporte sem licitação, 
praticaram atos de improbidade tratados no art. 10 da Lei 8.429/1992. No julgamento da 
apelação, o tribunal de origem afastou o dano ao erário por ter havido a prestação do serviço 
e alterou a capitulação legal da conduta para o art. 11 da Lei 8.429/1992.

2. Conforme já decidido pela Segunda Turma do STJ (REsp 765.212/AC), o elemento 
subjetivo, necessário à confi guração de improbidade administrativa censurada nos termos 
do art. 11 da Lei 8.429/1992, é o dolo genérico de realizar conduta que atente contra os 
princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de dolo específi co.

3. Para que se concretize a ofensa ao art. 11 da Lei de Improbidade, revela-se dispensável 
a comprovação de enriquecimento ilícito do administrador público ou a caracterização de 
prejuízo ao erário.

4. In casu, a conduta dolosa é patente, in re ipsa. A leitura do acórdão recorrido evidencia 
que os recorrentes participaram deliberadamente de contratação de serviço de transporte 
prestado ao ente municipal à margem do devido procedimento licitatório. O Tribunal a quo 
entendeu comprovado o conluio entre o ex-prefeito municipal e os prestadores de serviço 
contratados, tendo consignado que, em razão dos mesmos fatos, eles foram criminalmente 
condenados pela prática do ato doloso de fraude à licitação, tipifi cado no art. 90 da Lei 
8.666/1993, com decisão já transitada em julgado.

5. O acórdão bem aplicou o art. 11 da Lei de Improbidade, porquanto a conduta ofende 
os princípios da moralidade administrativa, da legalidade e da impessoalidade, todos in-
formadores da regra da obrigatoriedade da licitação para o fornecimento de bens e serviços 
à Administração.

6. Na hipótese dos autos, a sanção de proibição de contratar e receber subsídios públi-
cos ultrapassou o limite máximo previsto no art. 12, III, cabendo sua redução. As penas 
cominadas (suspensão dos direitos políticos e multa) atendem aos parâmetros legais e 
não se mostram desprovidas de razoabilidade e proporcionalidade, estando devidamente 
fundamentadas.

7. A multa civil é sanção pecuniária autônoma, aplicável com ou sem ocorrência de 
prejuízo em caso de condenação fundada no art. 11 da Lei 8.429/92. Precedentes do STJ.

8. Consoante o art. 8º da Lei de Improbidade Administrativa, a multa civil é transmissí-
vel aos herdeiros, ‘até o limite do valor da herança’, somente quando houver violação aos 
arts. 9º e 10º da referida lei (dano ao patrimônio público ou enriquecimento ilícito), sendo 
inadmissível quando a condenação se restringir ao art. 11.

9. Como os réus foram condenados somente com base no art. 11 da Lei da Improbidade 
Administrativa, é ilegal a transmissão da multa para os sucessores do de cujus, mesmo nos 
limites da herança, por violação ao art. 8º do mesmo estatuto.

10. Recurso Especial parcialmente provido para reduzir a sanção de proibição de con-
tratar e receber subsídios públicos e afastar a transmissão mortis causa da multa civil.” 
(REsp nº 951.389/SC, STJ, Primeira Seção, Relator Ministro Herman Benjamin, julgado 
em 09.06.2010, DJe de 04.05.2011)
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“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ES-
PECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. 
FRAUDE NO RESSARCIMENTO DE GASTOS POR PARLAMENTAR. ART. 9º DA 
LEI Nº 8.429/92. SUFICIÊNCIA DE DOLO GENÉRICO NA CONDUTA GERADORA 
DO ENRIQUECIMENTO OU CONTRA AS NORMAS. TRIBUNAL DE ORIGEM 
QUE CONSIGNA DOLO E ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PENAS APLICADAS EM 
ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO 
DA SÚMULA Nº 7/STJ TAMBÉM AO RECURSO PELA ALÍNEA C DO DISSÍDIO 
CONSTITUCIONAL.

1. Hipótese na qual se discute ato de improbidade administrativa decorrente do uso de 
documentos falsos por parlamentar, por trinta e quatro vezes, com o fi m de ressarcimento 
de gastos.

2. Cabe afastar a alegada nulidade do acórdão recorrido por omissão quanto às provas 
materiais produzidas nos autos, no sentido de que o relatório de prestação de contas não 
foi produzido pelo próprio recorrente, mas, sim, pelo Setor de Contabilidade, pois o tribu-
nal de origem consignou expressamente que ‘não há interesse prático em apurar a autoria 
das falsifi cações’, pois, ‘as notas falsas foram com sucesso utilizadas pelo apelante em 
benefício próprio’.

3. A confi guração dos atos de improbidade administrativa previstos no art. 10 da Lei 
de Improbidade Administrativa (atos de improbidade administrativa que causam prejuízo 
ao erário), à luz da atual jurisprudência do STJ, exige a presença do efetivo dano ao erário 
(critério objetivo) e, ao menos, culpa, o mesmo não ocorrendo com os tipos previstos nos 
arts. 9º e 11 da mesma lei (enriquecimento ilícito e atos de improbidade administrativa que 
atentam contra os princípios da Administração Pública), os quais se prendem ao volitivo 
do agente (critério subjetivo) e exigem o dolo.

4. O caso em exame, relativo à improbidade administrativa decorrente de enriquecimento 
ilícito, amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo art. 9º da Lei 8.429/1992. Nesse 
passo, o elemento subjetivo necessário à confi guração de improbidade administrativa é o 
dolo eventual ou genérico de realizar conduta que gere o indevido enriquecimento ou que 
atente contra os princípios da Administração Pública, não se exigindo a presença de inten-
ção específi ca, pois a atuação deliberada em desrespeito ao patrimônio público e às normas 
legais, cujo desconhecimento é inescusável, evidencia a presença do dolo.

5. Ainda que o dano ao erário possa não ser de grande monta, o acórdão recorrido não 
consigna tal informação. As penas foram fi xadas com proporcionalidade e razoabilidade, 
tendo em vista a contumácia da conduta, utilizando-se o réu dezenas de vezes do mesmo 
expediente, uso de documentos falsos.

6. O óbice da Súmula 7 do STJ é aplicável, também, ao recurso especial interposto com 
fundamento na alínea c do inciso III do artigo 105 da Constituição da República.

8. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp nº 20.747/SP, STJ, Primeira 
Turma, Relator Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 17.11.2011, DJe de 23.11.2011)

A doutrina se alinha majoritariamente na referida direção. Nova-
mente recolhe-se a lição da Professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro 
(DI PIETRO, op. cit, p. 905 et seq.):
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“O enquadramento na lei de improbidade exige culpa ou dolo [...] é preciso verifi car 
se houve culpa ou dolo, se houve um mínimo de má-fé que revele realmente a presença de 
um comportamento desonesto [...].

A tendência da jurisprudência é a de somente admitir a conduta culposa na hipótese 
do artigo 10 da Lei de Improbidade, já que o dispositivo legal a prevê expressamente. Nas 
hipóteses dos artigos 9º e 11, exige-se a comprovação de dolo.” (grifo meu)

No caso examinado, lamentavelmente, como exposto, nos dois epi-
sódios, comprovadamente ocorreu o dolo genérico. Está demonstrada 
a vontade do magistrado Jail Benites de Azambuja em constranger ma-
gistrado federal substituto a imprimir andamento irregular em processo 
que não estava mais sob a jurisdição do acusado.

No segundo fato, houve determinação para a utilização irregular do 
veículo. Não para qualquer atividade particular, o que já seria grave, 
mas para comparecer a uma boate, casa de divertimentos noturnos, o 
que fere gravemente a moralidade no trato da coisa pública, e na cura 
da boa imagem da Justiça.

Não há dúvidas sobre a aplicação cumulativa das sanções previstas na 
Lei de Improbidade Administrativa. O legislador estabeleceu uma gradu-
ação decrescente em termos de gravidade. Aqui temos atos que atentaram 
gravemente contra os princípios da proba administração da Justiça. Le-
vando em conta, conforme estabelece o artigo 12 da Lei de Improbidade 
Administrativa, a extensão do dano causado e a sua repercussão negativa 
na imagem da Justiça Federal, afi gura-se razoável aplicar a pena de multa 
civil no valor de 3 (três) vezes a remuneração percebida pelo agente (art. 
11, inc. I, da LIA) e a suspensão dos direitos políticos por 3 (três anos).

Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação civil pública de im-
probidade, condenando o requerido Jail Benites de Azambuja nos termos 
da Lei nº 8.429/1992, artigo 12, inc. III, ao pagamento da multa civil de 3 
(três) vezes a remuneração percebida e à suspensão dos direitos políticos 
por 3 (três anos), além do pagamento das custas e dos honorários sucum-
benciais, que fi xo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Pedi vista dos 
presentes autos para melhor exame da questão controvertida.
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Feito isso, com a vênia da Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, 
que inaugurou divergência, acompanho o douto voto proferido pelo Re-
lator, Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, na sua inte-
gralidade, consignando que S. Exa. examinou com profundidade a prova 
carreada aos autos em cotejo com as questões jurídicas que envolvem a 
demanda, bem solucionando a lide, portanto, em todos os seus aspectos.

Assim sendo, voto no sentido de julgar improcedente a ação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 2002.04.01.016782-9/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle

Apelante: Ministério Público Federal
Apelado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis – Ibama
Advogados: Drs. Luciana da Costa Job e outros

Apelado: A. Angeloni e Cia. Ltda.
Advogados: Dr. Marcelo Buzaglo Dantas

Dr. Marcos Andre Bruxel Saes
Apelado: José Paulo Pereira Lopes

Advogados: Drs. Rudinei Luis Baldi e outros
Interessado: Eli de Oliveira Ramos
Advogado: Dr. Eli Oliveira Ramos

EMENTA

Administrativo. Ação popular. Dano ambiental caracterizado. Obra no 
perímetro urbano. Obediência da legislação ambiental federal. Medidas 
compensatórias e indenização pecuniária. Cumulação. Possibilidade.

1. Determinando a legislação que a vegetação existente às margens 
dos rios constitui área de preservação permanente, nenhum órgão am-
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biental municipal ou estadual pode autorizar a realização de obras no 
espaço correspondente àquela área protegida pelo Código Florestal, 
ainda que situada no perímetro urbano.

2. O licenciamento ambiental deferido pelo órgão estadual (Fatma), 
para a construção do supermercado em Área de Preservação Permanen-
te, está eivado de irregularidades.

3. Da análise literal do Decreto Federal 750/1993 – hoje substituído 
pela Lei 11.428/06 (Lei da Mata Atlântica), que repete, em tudo e por 
tudo, os pressupostos da norma revogada – conclui-se que são cinco os 
requisitos legais básicos para a supressão “excepcional” de vegetação 
situada no bioma da Mata Atlântica, quando se tratar de vegetação que 
não esteja em estágio inicial de regeneração:

a) autorização “motivada” do órgão estadual competente;
b) anuência do Ibama;
c) comunicação ao Conama;
d) presença de atividades ou projeto de utilidade pública ou interesse 

social;
e) elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental.
Ora, esses requisitos, todos de caráter vinculante, não estão presen-

tes nos autos (fato incontroverso), o que vicia, com nulidade absoluta, 
as licenças concedidas.

4. Verifi cada a ausência dos fundamentos invocados pela autoridade 
administrativa para efeito de cancelar o auto de infração e o termo de 
embargo, não há como negar a nulidade do ato administrativo.

5. Reconhecida a responsabilidade da empresa ré pelo dano ambien-
tal e inviabilizada a restauração in situ, impõe-se a execução de medidas 
compensatórias que, devido às particularidades do caso concreto, po-
dem ser cumuladas com indenização pecuniária em favor do FFRDDL.

6. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação do Ministério Público Fe-
deral, nos termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam 
fazendo parte integrante do presente julgado.
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Porto Alegre, 23 de julho de 2013.
Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle: Trata-se 
de apelação de sentença que julgou improcedente ação popular movida 
por Eli Oliveira Ramos contra o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis, A. Angeloni & Cia. Ltda. e José 
Paulo Pereira Lopes por terem sido cancelados Auto de Infração e Ter-
mo de Embargos lavrados por força de ato de degradação ambiental 
para a construção de hipermercado na cidade de Balneário Camboriú/
SC.

Em primeiro julgamento da apelação, ocorrido em 30.04.2003, a 
Turma, por maioria, negou provimento ao recurso. Interpostos embar-
gos declaratórios, a estes foi negado provimento, ao fundamento da ine-
xistência de omissão. Decisão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça 
determinou novo julgamento, com apreciação de questão não enfrenta-
da na Turma, qual seja, de que, mesmo situando-se o imóvel em zona 
urbana, devem ser observadas as limitações ambientais emanadas de 
Lei Federal.

Renovado o julgamento dos embargos declaratórios, por força da 
determinação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, este foi anulado 
para que a ação fosse novamente pautada para apreciação do recurso na 
Turma.

Retornados os autos a este Regional, A. Angeloni & Cia. Ltda. peti-
cionou nos autos para o fi m de acolhimento de diversas alegações apre-
sentadas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle:

1 Preclusão consumativa

Julgada a ação improcedente, apelou o Ministério Público Federal, 
tendo a ré A. Angeloni & Cia. Ltda. apresentado suas contrarrazões, em 
abril de 2002 (fl . 569)!
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Negado provimento à apelação, o MPF interpôs Recurso Especial, 
tendo os autos subido ao STJ, onde, em sede de Agravo Regimental, 
foi anulado o acórdão regional e determinado o novo julgamento da 
apelação, com aplicação da legislação ambiental federal à área urbana 
(fl . 743).

Baixados os autos a este Regional, por erro in procedendo, a Turma 
apreciou a matéria apelada em sede de embargos declaratórios, empres-
tando-lhes efeitos infringentes e, consequentemente, dando provimento 
ao recurso de apelação. Nesse passo, novos embargos de declaração fo-
ram interpostos pela ré A. Angeloni, os quais foram providos, para o fi m 
de anular o anterior julgamento do feito, determinando que a ação fosse 
novamente pautada para julgamento, agora sim, da apelação. Remeti-
dos os autos ao MPF, ente ofertou parecer, na qualidade de custos legis. 
Estando os autos aguardando pauta para julgamento, mais precisamente 
em abril do corrente ano, a Apelada juntou aos autos alentada petição de 
fl s. 816-872, em que pleiteia a nulidade do processo, desde o início, sob 
a alegação de ter sido ignorada a existência de litisconsórcio passivo 
necessário da Fatma, a ilegitimidade ativa do MPF e o alargamento dos 
limites da lide popular pelo MPF. No mérito, na mesma petição, pugna 
pelo entendimento que havia sido acolhido pelo primeiro julgamento 
da apelação – não aplicação da legislação ambiental na área urbana –, o 
qual, aliás, foi expressamente rechaçado pelo Col. STJ, bem como pede 
o desprovimento da apelação em nome da segurança jurídica.

Em outras palavras, apresentou, pela segunda vez, contrarrazões de 
apelação, após já tê-lo feito há onze anos, desta vez contestando os ar-
gumentos que haviam sido expendidos no julgamento dos embargos de-
claratórios erroneamente apreciados em sede de apelação. Assim, não 
há como conhecer da petição referida, por ter-se operado a preclusão 
consumativa para tanto. Com efeito, segundo o ensinamento de Nelson 
Nery Jr. e Rosa Maria Andrade Nery, “a preclusão indica a perda da 
faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório 
previsto pela lei (preclusão temporal), ou pelo fato de já havê-lo exerci-
do (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível 
com aquele que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica)” 
(CPC comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 1997. p. 686).

A esse respeito, já decidiu o Col. STJ que “é defeso à parte, praticado 
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o ato, com a interposição do recurso, ainda que lhe reste prazo, adicio-
nar elementos ao inconformismo, pelo princípio da preclusão consuma-
tiva” (STJ – Corte Especial, ED no REsp 710.599-AgRg, Min. Aldir 
Passarinho, j. 01.01.2008), pois, “ao interpor o recurso, a parte pratica 
ato processual, pelo qual se consuma o seu direito de recorrer, e anteci-
pa o dies ad quem do prazo recursal; por consequência, não pode, pos-
teriormente, ‘complementar’ o recurso, ‘aditá-lo’ ou ‘corrigi-lo’, pois 
já se operou a preclusão consumativa” (RT 745/197, 6ª T., AI 77.182).

Ademais, mesmo que possível fosse o conhecimento da matéria 
aventada a destempo, por simples apego à argumentação, não procede-
riam as alegações.

No que respeita ao alegado litisconsórcio passivo necessário do 
órgão ambiental estadual, nada foi pedido contra ele. A ação popular 
foi ajuizada contra o Ibama, seu então Superintendente Estadual em 
Santa Catarina, José Paulo Pereira Lopes, e a empresa A. Angeloni & 
Cia. Ltda. O embargo da obra e o auto de infração foram lavrados pelo 
Ibama/SC. Em atendimento à defesa administrativa da empresa, o Su-
perintendente Estadual determinou a suspensão do embargo. Pede o 
autor popular a declaração de nulidade de tal ato administrativo que 
permitiu a continuidade da obra. Nada pede contra a Fatma. O fato de 
haver licenciado a obra não lhe atribui qualidade de parte, muito menos 
de parte necessária. O litisconsórcio em geral (facultativo) pressupõe 
a existência de comunhão de direitos ou de obrigações (art. 46), ou, 
como dizia o Código anterior, “comunhão de interesses”, sendo que o 
necessário vai além, impondo que deva o juiz decidir a lide de maneira 
uniforme para os litisconsortes. Pergunta-se: que interesse teria a Fatma 
em defender a decisão administrativa do Ibama em suspender o embar-
go da obra? Que consequências lhe causaria, em sua esfera jurídica, a 
declaração de nulidade de tal ato, visto que contra si nada é pedido na 
ação? Aliás, é a própria Apelada A. Angeloni que reconhece que “não é 
deduzida qualquer pretensão contra o referido órgão” (fl . 817). Ainda, a 
LAP de fl . 68 é clara ao afi rmar que “não autoriza o corte ou a supressão 
de árvores, fl orestas ou qualquer forma de vegetação da mata atlântica”.

Não bastasse isso, é de todo serôdia a alegação. Sobre a necessidade 
de chamamento à lide do órgão estadual silenciou a Apelada em sua 
contestação (fl . 245), no instante do saneamento do processo (fl . 396), 
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quando instada a indicar provas (fl . 442) e nas suas contrarrazões de 
apelação (fl . 569), vindo a fazê-lo, agora, quando encerrada de há muito 
a fase postulatória. A esse respeito, mutatis mutandis, já decidiu o Col. 
STJ que “o litisconsórcio, quando necessário, é condição de validade do 
processo e, nessa linha, pode ser formado a qualquer tempo, enquanto 
não concluída a fase de conhecimento; proferida, no entanto, a senten-
ça, e transitada em julgado, não há como, na respectiva execução, ativar 
a questão não suscitada na época própria” (AI 420.256-AgRg, Min. Ari 
Pargendler, 3ª T., j. 30.08.2002).

No que concerne à alegação de haver o Ministério Público Federal 
alargado o pedido inicial, melhor sorte também não socorre à Apelada.

Para tanto demonstrar, cumpre relembrar os conceitos de pedido 
imediato e mediato, segundo a preleção de Calmon de Passos:

“O pedido constitui o objeto da ação, aquilo que se pretende obter com a prestação da 
tutela jurisdicional reclamada.

Distingue-se o pedido imediato do pedido mediato. Isso porque, na inicial, o autor 
reclama determinado tipo de tutela jurisdicional (pedido imediato) com vista à obtenção 
de um bem da vida, que afi rma lhe estar assegurado pelo direito (pedido mediato).” (CAL-
MON DE PASSOS, J.J. Comentários ao CPC. Rio de Janeiro: Forense. v. III. p. 155-156)

No caso presente, o pedido imediato, cabível nas circunstâncias fáti-
cas que então se apresentavam nos idos de 1999, vinha a ser a declara-
ção de nulidade da decisão administrativa que levantara o embargo da 
obra. Porém, o bem da vida buscado com a ação popular ia muito além, 
qual seja, a preservação e a restauração do meio ambiente já compro-
metido com o início da obra. Julgada a ação improcedente, enquanto 
pendentes os trâmites recursais, a obra foi concluída. Uma vez decla-
rada a sua ilegalidade, por decorrência lógica, compete à Apelada fazer 
voltar a situação anterior, se possível, ou indenizar o prejuízo causado à 
comunidade local. Vê-se, pois, que o pedido continua sendo o mesmo, 
levando em consideração os fatos supervenientes, nos termos do art. 
462 do CPC. Mesmo porque “a proibição de alteração do pedido e da 
causa de pedir não exclui a alegação de uma causa superveniente” (RT 
492/156). A esse respeito, calçado em ampla jurisprudência, Theotonio 
Negrão giza que “a regra do art. 462 do CPC não se limita apenas ao 
juiz de primeiro grau, alcançando também o tribunal, se o fato é super-
veniente à sentença” (CPC, 44. ed., 2012, p. 538).
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Aqui, nem há falar em pedido genérico. Ele era certo: a restauração 
do ecossistema atacado.

Porém, poder-se-ia mesmo entender, em face da situação fática, que 
o pedido teria sido genérico, o que também é albergado pelo nosso sis-
tema processual.

É o mesmo Calmon de Passos quem afi rma:
“Pedido genérico, art. 286, II – A segunda espécie de pedido genérico ocorre quando 

não for possível determinar, de modo defi nitivo, as consequências do ato ou do fato ilícito. 
É a hipótese mais comum de pedido genérico. Alguém sofre um dano em sua pessoa, ou em 
bem de sua propriedade ou pelo qual seja responsável, reclama, em juízo, o ressarcimento 
desses danos, mas, ao formular sua inicial, ainda não pode determinar o montante exato 
da indenização, ou porque ainda não conhece, com precisão, todas as consequências do 
ato ou fato ilícito, ou porque ainda não dispõe de todos os elementos para determinar a 
extensão das perdas e danos. Ignora-se se o dano tornou a coisa imprestável, ou qual o 
custo de sua recuperação. Nesses casos, o pedido genérico é uma imposição que deriva da 
própria natureza das coisas. O pedido será formulado no sentido da condenação do réu ao 
ressarcimento dos danos que vierem a ser apurados em execução, se ao autor não parecer 
conveniente aguardar o momento em que eles sejam conhecidos em sua extensão e em seu 
valor.” (op. cit., p. 159-160)

Tal ensinamento também cai como uma luva bem conformada ao 
caso concreto.

2 Dano ambiental

No que respeita ao dano ambiental em si, pouco resta a dizer na 
atual fase processual, visto que ele é incontroverso. O que se discutiu 
longamente nestes autos é se seria ou não aplicável ao trato da matéria 
a legislação ambiental federal, mais precisamente o Código Florestal, 
malgrado se tratasse de obra executada em perímetro urbano. Assen-
tado defi nitivamente que sim, por parte do Col. STJ, cumpre apenas 
elucubrar sobre as consequências do ato.

Ainda que travestido de roupagem errada, o voto do Exmo. Juiz Fe-
deral Loraci Flores de Lima, prolatado no rejulgamento dos embargos 
declaratórios, abordou com precisão todos os contornos da lide, razão 
pela qual o adoto para responder ao apelo do Ministério Público Fede-
ral, verbis:

“Ultrapassado, na decisão proferida pelo e. STJ, o exame acerca da necessidade de o 
empreendimento realizado em zona urbana ser submetido às regras estabelecidas na legis-
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lação ambiental federal, passo a examinar a insurgência do Ministério Público em sede de 
embargos (fl s. 584-585).

– Do respeito à legislação ambiental federal
A insurgência do embargante, antecipo, merece acolhida.
Com efeito, do que consta dos autos, especialmente das fl s. 17-43, a demandada A. 

ANGELONI & CIA. LTDA., a fi m de construir uma loja de sua rede de supermercados, 
iniciou a construção de uma grande obra na esquina da Av. dos Estados com a Rua Síria, 
na cidade de Balneário Camboriú/SC, onde havia ‘densa mata fl orestal, algumas espécies 
nativas da Mata Atlântica de preservação permanente em estágio avançado de regeneração’ 
e, ainda, um curso d’água.

Ocorre que, no mês de junho de 1999, após reiteradas denúncias perante o Ibama, hou-
ve uma vistoria no local que acabou constatando que havia a prática de ilícito ambiental 
naquela obra, que consistia em ‘supressão/corte de vegetação capaz de causar degradação 
ambiental e afetar a biota em área de preservação permanente e no entorno de unidade de 
conservação sem licenciamento ambiental do órgão competente’, daí seguindo-se a lavratura 
do correspondente auto de infração e embargo de uma área de 0,7695 hectares (fl s. 18-19). 
Logo em seguida, a mesma fi scalização logrou constatar que a empresa estava descumprindo 
o próprio termo de embargo (fl s. 63-64).

Ao depois, por conta da argumentação apresentada pela empresa, no sentido de que havia 
fi rmado com o Ministério Público do Estado um Termo de Ajuste de Conduta – TAC, além 
de ter obtido autorização para corte de vegetação perante a Fatma, órgão de fi scalização 
estadual, que também emitira o licenciamento ambiental prévio para início das obras, tudo a 
indicar a regularidade do empreendimento, sobreveio decisão da autoridade administrativa, 
objeto da presente ação, que acolheu as razões da demandada e cancelou o auto de infração 
e o respectivo termo de embargo (fl s. 84v, 85-86).

No entanto, o que acabou passando despercebido pelo órgão ambiental e, creio, por oca-
sião da decisão que prevaleceu no julgamento do recurso de apelação, fl s. 576v-577, é o fato 
de que, em realidade, no caso em comento, não há falar em possibilidade de desatendimento 
da legislação ambiental, em razão de o empreendimento estar localizado em zona urbana.

De rigor, a circunstância de dita área se localizar em zona urbana, ainda que, fosse o 
caso, em área de alta densidade, não altera a circunstância de que em dito imóvel havia 
um curso d’água, que constitui área de preservação permanente e impunha o respeito à 
mata ciliar ao menos em uma largura de trinta metros, nos termos do artigo 2º, alínea a, 
item 1, da Lei nº 4.771/65, com a redação dada pela Lei nº 7.511/86.

Ainda que reconhecida expressamente a competência dos Estados e, na omissão da 
redação do artigo 24 da Constituição Federal, a competência concorrente dos Municípios 
para legislar em matéria ambiental, é certo que dita possibilidade não autoriza que tais entes 
federativos venham a editar normas colidentes com a norma federal, de caráter geral, que 
deve prevalecer em face de eventual confl ito.

A esse respeito, a doutrina preleciona, verbis:
‘A Constituição Federal prevê, além de competências privativas, um condomínio legis-

lativo, de que resultarão normas gerais a serem editadas pela União e normas específi cas 
editadas pelos Estados-membros.

(...)
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A divisão de tarefas está contemplada nos parágrafos do art. 24, dos quais se extrai que 
cabe à União editar normas gerais – i.é, normas não exaustivas, leis-quadro, princípios 
amplos, que traçam um plano, sem descer a pormenores. Os Estados-membros e o Distrito 
Federal podem exercer, com relação às normas gerais, competência suplementar (art. 24, 
§ 2º), o que signifi ca preencher claros, suprir lacunas. Não há falar em preenchimento de 
lacuna, quando o que os Estados ou o Distrito Federal fazem é transgredir lei federal já 
existente.’ (Gilmar Mendes, Inocêncio Coelho e Paulo Gustavo Branco, in Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 774-775)

Na jurisprudência, importante precedente do C. STF, em sua composição plenária, en-
contra-se no julgamento da ADI 1.245, Rel. Min. Eros Grau, cuja ementa estabelece, verbis:

‘AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 2º, 4º E 5º DA LEI 
Nº 10.164/94 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. PESCA ARTESANAL. IN-
CONSTITUCIONALIDADE FORMAL. 1. A Constituição do Brasil contemplou a técnica 
da competência legislativa concorrente entre a União, os Estados-membros e o Distrito 
Federal, cabendo à União estabelecer normas gerais e aos Estados-membros especifi cá-las. 
2. É inconstitucional lei estadual que amplia defi nição estabelecida por texto federal, em 
matéria de competência concorrente. 3. Pedido de declaração de inconstitucionalidade 
julgado procedente.’ (DJ de 26.08.2005)

No caso, ao que interessa à solução do litígio, cumpre ressalvar, mais uma vez, que a 
legislação federal em vigor determina que a vegetação existente às margens dos rios constitui 
área de preservação permanente que se estende a uma faixa de 30 metros se o curso d’água 
tem menos de 10 metros de largura. Na hipótese, pois, nenhum órgão ambiental municipal 
ou estadual poderia autorizar a realização de obras no espaço correspondente àquela área 
protegida pelo Código Florestal, sob pena de claro desrespeito ao que estabelece o pará-
grafo único, in fi ne, do artigo 2º do Código Florestal. Registro, por oportuno, que mesmo 
que a área não possuísse mais fl oresta, tal circunstância não impedia a proteção do local, 
porque, de rigor, envolve área de preservação permanente que, segundo a clara redação 
do artigo 2º, caput, da Lei nº 4.771/65, abrange qualquer forma de vegetação natural.

Ainda, por não menos importante, observo que, em verdade, a licença ambiental tão 
festejada pela demandada, aquela da fl . 66, expedida pela Fatma, não autorizou o manejo 
das árvores na área correspondente à área de preservação permanente. Com efeito, basta 
analisar dita autorização para se verifi car que a autorização de corte foi concedida, expres-
samente, em relação a uma área de ‘0,5393ha’ (item 18). Como a área do imóvel constante 
daquele instrumento era de ‘0,7695ha’ (item 15), fi cou imune ao corte a área residual, de 
‘0,2302’, justamente aquela correspondente à área de preservação permanente (item 16).

Não bastasse isso, verifi co que no Termo de Ajuste de Conduta fi rmado com o Ministério 
Público Estadual – que, aliás, como observado no voto divergente das fl s. 579-580, restou 
sem efeito pelo Conselho Superior do Ministério Público – também constava a previsão de 
que ‘qualquer corte de vegetação realizado na área objeto deste termo deverá ser precedido 
de apresentação da licença ambiental competente’, fl . 71, ou seja, não havendo, como dantes 
mencionado, a aludida autorização, não há como a empresa sustentar a legitimidade da 
agressão perpetrada em face da APP por conta de dito instrumento de ajuste.

Verifi cada, pois, a ausência dos fundamentos invocados pela autoridade administrativa 
para efeito de cancelar o auto de infração e o termo de embargo, não há como negar a 
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nulidade do ato administrativo. Deve a ré A. ANGELONI & CIA. LTDA., assim, reparar 
e recompor o dano ambiental decorrente da atividade ora considerada lesiva ao meio 
ambiente, na forma do que prevê o artigo 11 da Lei nº 4.717/65.”

Aliás, tal conclusão já fora prevista pelo Exmo. Procurador Regional 
da República Humberto Jacques de Medeiros, cuja minudente promo-
ção assim referiu:

“25. O recurso de apelação do Ministério Público Federal merece provimento, com 
reforma da sentença atacada em sede de ação popular.

26. A demanda popular confronta ato ilegal do então representante regional do Ibama 
em Santa Catarina que desfez regular embargo de obra e aplicação de multa impostos pelo 
agente ambiental fi scalizador pela atividade de supressão/corte de vegetação com degrada-
ção ambiental em área de preservação permanente e no entorno de unidade de conservação 
sem licenciamento ambiental do órgão competente e perpetrada pela empresa A. Angeloni 
& Cia. Ltda.

‘5. Tratando-se de APP, situada às margens de curso d’água, nenhuma atividade mo-
difi cadora do ambiente poderia ter sido realizada no local, salvo se de utilidade pública 
ou interesse social, com prévia autorização legal e estudo prévio de impacto ambiental, 
nos termos da Lei nº 4.771/65 (Código Florestal). O dano ambiental – consubstanciado na 
supressão de vegetação ciliar (não importa se nativa ou exótica) e canalização de curso 
d’água – é, pois, inegável, e está devidamente comprovado nos autos.’ (Manifestação fi nal 
do MPF no processo de origem; fl s. 515-20)

27. O ato combatido ao permitir a continuidade da construção do supermercado acarretou 
a supressão irregular da mata atlântica e a canalização ilegal de curso d’água amparada 
em termo de homologação desfeito e licenças insufi cientes de órgãos ambientais locais.

‘8. É importante salientar que esse Termo de Ajustamento de Condutas não foi homo-
logado pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que 
constatou irregularidades na celebração do ajuste, realizado sem qualquer procedimento 
investigatório prévio e sem o estabelecimento de cláusula penal por descumprimento (fl s. 
381-386 da APOP nº 99.00.05807-0). Verifi cou, ainda, que havia indícios de graves danos 
ambientais a serem apurados, e que o Termo de Ajustamento estava sendo descumprido, 
sem qualquer consequência para o infrator ambiental (APOP nº 99.00.05807-0, fl s. 61).

(...)
12. A decisão do Ibama aqui atacada revela-se especialmente lesiva ao meio ambiente 

e à moralidade administrativa, na medida em que permitiu a continuidade de atividade 
danosa, sustentada em licenciamento estadual emitido em desacordo com as disposições 
do art. 225 da CF/88, da Lei nº 4.771/65 e do Decreto 750/93.’ (Manifestação fi nal do MPF 
no processo de origem; fl s. 515-20)

28. Há lesão ambiental realizada na construção de supermercado pela empresa apelada 
e permitida pelo ato administrativo ilegal atacado na demanda popular.

‘13. Assim, infere-se que a decisão do Ibama, no que toca ao levantamento do embargo, 
deve ser considerada nula, devido à ilegalidade do seu objeto (art. 2º, b, parágrafo único, 
c, da Lei nº 4.717/65) e em homenagem ao direito constitucional ao meio ambiente ecolo-
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gicamente equilibrado (art. 225, caput, CF).’ (Manifestação fi nal do MPF no processo de 
origem; fl s. 515-20)

29. Há interesse do patrimônio público ambiental desrespeitado pelo ato questionado 
pelo popular.

30. Eis os fundamentos do parecer oferecido pelo Procurador Regional da República João 
Carlos de Carvalho Rocha nas demandas populares que circundam a debatida construção 
do supermercado no município de Balneário Camboriú que acarretou a noticiada destruição 
da área de preservação permanente:

‘04. Quanto à degradação ambiental e à ilegalidade do ato administrativo.
Resta comprovada a degradação do meio ambiente. Conforme narrado nos autos, a cons-

trução do Supermercado Angeloni estava sendo realizada em área onde constava vegetação 
de Mata Atlântica, fl oresta ombrófi la densa secundária, ambas em estado de regeneração, 
ou seja, estava sendo realizada uma construção em área de preservação permanente, assim 
defi nida pela Lei Federal 4.771/85, em seu art. 2º.

Cumpre ressaltar que as áreas de preservação permanente são vitais para manutenção 
do meio ambiente e, consequentemente, seu equilíbrio. Além disso, por ser área de pre-
servação permanente, é ela insuscetível de manipulação predatória; cito como exemplo de 
manipulação predatória o fato destes autos, com a retirada completa da vegetação para a 
construção de um supermercado.

Não há como negar que houve uma degradação ambiental. Mesmo sendo considerada 
uma área urbana, faz-se mister o estudo da área para a realização de obras que necessitem 
a supressão de algum tipo de vegetação incluso na política de preservação ambiental. Ficou 
constatado nos autos que havia um rio que cruzava a área do terreno no qual estava sendo 
construído o supermercado; esse rio tem funções ecológicas vitais, e ele seria transformado 
em um esgoto cloacal, como os demais, que, em épocas passadas, de pura ignorância e 
desconhecimento, foram transformados em grandes lixões fl utuantes.

Esses atos que atentam contra o meio ambiente são ilegais, primeiramente porque 
contrariam a Carta Magna de 1988, que, em seu art. 225, § 3º, estabelece que é dever de 
todos proteger o meio ambiente; e posteriormente porque contrariou os dispositivos da Lei 
9.985/2000 e do Decreto nº 750/93.

O Decreto nº 750, de fevereiro de 1993, dispõe sobre o corte, a exploração e a supressão 
de vegetação primária ou nos estágios de regeneração de Mata Atlântica, dispondo em seu 
art. 1º: ‘Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou nos 
estágios avançado e médio de regeneração da mata Atlântica.’

Assim, como no boletim de análise do terreno para a concessão da autorização da cons-
trução constava que a área era de Mata Atlântica em fase de regeneração, é ilegal a ordem 
que autorizou a construção com a supressão da vegetação do local. Ademais, o fato de ser 
realizada uma construção em Zona Costeira, com a sua consequente degradação, dá ensejo 
ao dever de indenizar pelos danos causados (Lei 7.661/88, art. 7º).

Seguindo esse raciocínio, a decisão do Ibama em cancelar os autos de infração está 
em contradição com o Direito e a Probidade Administrativa, pois o responsável do Ibama, 
diante do cargo que ocupa, não poderia autorizar que a construção continuasse a ser reali-
zada. A Portaria 53-N/98 do Ibama, em seu Anexo I, estabelece as obrigações dos chefes 
responsáveis pela autorização das construções:
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‘Art. 4º: São obrigações dos Chefes das Divisões de Controle e Fiscalização e Unidades 
Descentralizadas de Fiscalização:

(...)
b) determinar a apuração das infrações ambientais denunciadas, de competência do 

Ibama;
c) designar equipe de fi scalização para a apuração de infrações ambientais, por meio 

do formulário denominado Ordem de Fiscalização;’
Sobre a localização do empreendimento, não é demais considerar que a cidade de 

Camboriú vive um crescimento desenfreado, com um grande número de construções de 
prédios residenciais e comerciais, demonstrando que a potencialidade dessa lesão ao meio 
ambiente é grande, afetando toda a população, e, à medida que o balneário de Camboriú 
receber veranistas em quantidade superior à sua capacidade, os impactos ambientais tendem 
a causar um sério risco à saúde da população.

Portanto, não há dúvidas acerca da degradação ambiental ocorrida no local, nem da 
sua potencialidade lesiva à população, muito menos da ilegalidade do ato administrativo 
expedido pelo Ibama.’

31. Como bem sublinhado pelo Procurador Regional da República Domingos Sávio 
Dresch da Silveira em suas ponderações insertas no recurso especial que motivou o neces-
sário retorno do presente feito para novo julgamento:

‘(...) o descompasso existente entre o exercício do direito de propriedade e a observância 
da sua função social deve acarretar, por parte do Poder Público, a aplicação de sanções, com 
vistas a coibir práticas contrárias ao interesse coletivo. Em matéria ambiental, o legislador 
inseriu na Carta Política disposição específi ca, no art. 225, § 3º, prevendo a aplicação de 
punição administrativa àqueles que praticarem condutas lesivas ao meio ambiente, nos 
seguintes termos:

‘§ 3º – As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os 
infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente-
mente da obrigação de reparar os danos causados.’

Traçada a possibilidade da imposição de sanção administrativa pela inobservância das 
regras de proteção ambiental, fi cou a cargo do legislador ordinário a tarefa de especifi car 
as punições a serem aplicadas, visando à justa correlação dos casos concretos às sanções 
existentes. Como decorrência dessa lógica, a Lei nº 7.661/88, em seu art. 7º, previu a 
incidência de multa nas hipóteses de degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos 
recursos naturais da Zona Costeira:

‘Art. 7º A degradação dos ecossistemas, do patrimônio e dos recursos naturais da 
Zona Costeira implicará ao agente a obrigação de reparar o dano causado e a sujeição às 
penalidades previstas no art. 14 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, elevado o limite 
máximo da multa ao valor correspondente a 100.000 (cem mil) Obrigações do Tesouro 
Nacional – OTN, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único. As sentenças condenatórias e os acordos judiciais (vetado), que dis-
puserem sobre a reparação dos danos ao meio ambiente pertinentes a esta lei, deverão ser 
comunicados pelo órgão do Ministério Público ao Conama.’

O confronto entre os citados dispositivos legais e os elementos fáticos presentes nos autos 
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demonstra a necessidade de reforma do acórdão recorrido. A licença ambiental autorizando 
a construção de supermercado em Área de Preservação Permanente, situada em município 
litorâneo, inserido na Zona Costeira, com a destruição de vegetação ciliar a curso d’água, 
foi conferida pela Administração Pública Estadual ao alvedrio das normas de proteção ao 
meio ambiente, tendo em vista que não houve a realização de prévio Estudo de Impacto 
Ambiental, conforme previsão expressa da legislação constitucional e infraconstitucional 
(Código Florestal).

Nesses casos, quando o administrador público acua, passando ao largo do princípio 
da legalidade, o Poder Judiciário tem o dever de intervir para evitar danos aos recursos 
naturais. Os vícios da fi scalização administrativa que, ao constatar irregularidades, deixa 
de sancionar o infrator devem, obrigatoriamente, ser supridos pelos órgãos jurisdicionais.

(...)
Constata-se, desse modo, que o licenciamento ambiental deferido pelo órgão estadual 

(Fatma) para a construção do supermercado em Área de Preservação Permanente está 
eivado de irregularidades. Outra não é a qualifi cação que deve ser atribuída ao ato admi-
nistrativo praticado pelo Superintendente do Ibama, pois, mesmo havendo dano ambiental 
manifesto na realização do empreendimento referido, o servidor público cancelou o Auto 
de Infração anteriormente lavrado, determinando o levantamento do embargo que impedia 
o prosseguimento da obra.

(...)
Tomando por base essa digressão legislativa, conclui-se que a empresa A. Angeloni & 

Cia. Ltda. pretende implantar seu projeto de construção de supermercado em área legalmente 
protegida. Conforme demonstram os documentos anexados quando ajuizada a ação, o em-
preendimento está situado em Área de Preservação Permanente, tendo em vista a presença 
de curso d’água e de espécies nativas da Mata Atlântica em avançado estágio de regeneração.

Assim, está legitimado o requerimento para que seja embargada a obra, mediante o 
exercício do poder de polícia por parte da Administração Pública, com vistas a preservar 
o meio ambiente, dando amplo cumprimento às normas de proteção dos recursos naturais. 
A esse respeito, o art. 1º do Decreto Federal nº 750/93 proíbe, explicitamente, a supressão 
de vegetação de Mata Atlântica primária ou em estágios avançado e médio de regeneração:

‘Art. 1º Ficam proibidos o corte, a exploração e a supressão de vegetação primária ou 
nos estágios avançados e médio de regeneração da Mata Atlântica.

Parágrafo único. Excepcionalmente, a supressão de vegetação primária ou em estágio 
avançado e médio de regeneração da Mata Atlântica poderá ser autorizada, mediante decisão 
motivada do órgão estadual competente, com anuência prévia do Ibama, informando-se 
ao Conama, quando necessária à execução de obras, planos, atividades e projetos de uti-
lidade pública ou interesse social, mediante aprovação de estudo de relatório de impacto 
ambiental.’

Ademais, a Lei nº 9.985/00, ao instituir o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, 
previu, dentre as várias formas de espaços a receberem tutela específi ca do Poder Público, as 
chamadas Áreas de Proteção Ambiental, cuja defi nição pode, sem dúvida, ser estendida ao 
imóvel em que a empresa recorrida pretende construir empreendimento comercial, conforme 
se conclui pela redação do art. 14, I, c/c art. 15, caput e §§ 1º e 2º, da norma supracitada:

‘Art. 14. Constituem o Grupo das Unidades de Uso Sustentável as seguintes categorias 
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de unidade de conservação:
I – Área de Proteção Ambiental;
(...)
Art. 15. A Área de Proteção Ambiental é uma área em geral extensa, com um certo 

grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais 
especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, 
e tem como objetivos básicos proteger a diversidade biológica, disciplinar o processo de 
ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso de recursos naturais.

(...)
2º Respeitados os limites constitucionais, podem ser estabelecidas normas e restrições 

para a utilização de uma propriedade privada localizada em uma APA.’
Ademais, o art. 4º da já referida Lei nº 9.985/00, que estabelece os objetivos da implan-

tação do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, amolda-se perfeitamente ao fi m 
buscado na presente Ação Popular:

‘Art. 4º O SNUC tem os seguintes objetivos:
(...)
III – contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas 

naturais;
(...)
V – promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais;
(...)
IX – recuperar ou restaurar ecossistemas degradados;’ (grifos ausentes no original)
Expostos os elementos aptos a demonstrar a existência de diversas normas legais im-

pondo o dever de preservação dos recursos da natureza, afi gura-se óbvio que o projeto da 
empresa A. Angeloni & Cia. Ltda. deve ser submetido a rigoroso controle por parte dos 
órgãos de proteção ambiental.’ (fl s. 591-605; grifou-se)

32. E, ainda, são esclarecedores os apontamentos exarados pelo Subprocurador-Geral 
da República Aurélio Virgílio Veiga Rios no parecer às fl s. 678-82:

‘12. O artigo 2º do Código Florestal, com a redação dada pela Lei nº 7.803/1989, es-
tabelece o seguinte:

‘Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só objeto desta lei, as fl orestas 
e demais formas de vegetação natural situadas:

a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 
marginal cuja largura mínima será:

l – de 30 (trinta) metros para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura;
(...)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos defi nidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.’

13. Assim, infere-se que, independentemente da área objeto dos autos localizar-se em 
perímetro urbano do Município de Balneário Camboriú/SC, ela é tida como de preservação 
ambiental permanente em razão da existência de um córrego no local e de vegetação com 
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espécies da Mata Atlântica.
14. Como bem exposto pelo ilustre Ministro Francisco Peçanha Martins, no voto do RMS 

13252/PR, o uso do solo urbano submete-se aos princípios gerais disciplinares da função 
social da propriedade, evidenciando a defesa do meio ambiente e do bem-estar comum da 
sociedade (In: DJ, 03.11.2003, p. 285).

15. Deve-se destacar, ainda, que a decisão administrativa que anulou o termo de embargo 
de obras e o auto de infração lavrados contra a empresa A. Angeloni & Companhia Ltda. 
utilizou como fundamento o fato de o próprio Ministério Público Estadual, representado 
pela 6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú/SC, ter fi rmado termo de 
ajustamento de conduta com a empresa ré, o que possibilitou a continuidade da construção 
do supermercado.

16. Entretanto, posteriormente, o Conselho Superior do Ministério Público do Estado de 
Santa Catarina tornou sem efeito o citado termo de ajustamento por ausência dos requisitos 
indispensáveis e de formalização no procedimento (fl s. 381-386).

17. Além disso, pouco importa que a empresa recorrida tenha obtido autorização da 
Administração Municipal para efetuar a obra, pois, como

demonstram os autos de forma inequívoca, tal fato foi anterior à emissão de licença 
ambiental por parte dos órgãos do Ibama e não foi realizado estudo prévio de impacto 
ambiental, nos termos da Lei nº 4.771/1965.

18. Tais evidências indicam a ilegalidade na autorização fornecida para o corte da 
vegetação, bem como a irregularidade no cancelamento do auto de infração e do termo de 
embargos das obras, o que gerou, sem dúvida, degradação ambiental no local.’

33. As robustas alegações oferecidas pelo Ministério Público Federal redundaram no 
retorno dos autos de apelação à Corte Regional nos termos do voto vencedor do Ministro 
Herman Benjamin (PvEsp nº 668.886/SC):

‘1. Contexto da demanda
Antes de mais nada, é bom ressaltar as nebulosas circunstâncias, para dizer o mínimo, 

que envolvem a construção do supermercado, como bem indicadas pelo voto vencido, no 
Tribunal de origem (fl s. 579-580 – sublinhadas no original):

‘Um dos fundamentos utilizados pela Requerida/Apelada A. Angeloni & Cia. Ltda., 
bem como pelo Instituto Ambiental/Apelado (Ibama) – utilizado tanto na douta sentença 
monocrática hostilizada como pelo ilustre Relator – é o de que o empreendimento teria sido 
autorizado (licença ambiental) pelo órgão ambiental estadual (Fatma), documento este 
expedido em decorrência de Termo de Ajustamento de Condutas fi rmado entre o Ministério 
Público Estadual (6ª Promotoria de Justiça da Comarca de Balneário Camboriú) e a citada 
empresa comercial. Ocorre que tal instrumento restou ‘sem efeito’, pelo Conselho Superior 
do Ministério Público, em decisão unânime, conforme cópia da decisão encartada às fl s. 
381-6. Desta decisão colhem-se algumas ‘preciosidades’ que não podem passar desaper-
cebidas pelo Poder Judiciário.

A) ‘(...) O simples fato, por exemplo, de a empresa de supermercados dos Angeloni, ao 
efetuar a compra das três áreas de proprietários diversos, ter conseguido, antes mesmo 
de qualquer consulta aos órgãos de proteção ambiental, o aval da Prefeitura Municipal 
de que nenhuma objeção ou embargo seria oposto à construção pretendida, e, para arre-
matar, fi gurar o prefeito como membro da família que vendeu uma dessas áreas mostra a 
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necessidade de se averiguar a regularidade do negócio (...)’.
B) ‘(...) o fato de a autorização para o corte de vegetação pela Fatma ser anterior à 

emissão da licença ambiental prévia; a ausência de estudo e relatório de impacto ambiental 
dada pelo IBAMA (...)’.

Ora, essas e tantas outras irregularidades antedemonstram a procedência das ações 
populares, também pelo fato de que o anterior Superintendente do Ibama para o Estado 
de Santa Catarina, Sr. LUIZ AMILTON MARTINS, foi demitido, a bem do serviço público, 
por decreto assinado pelo Presidente, Fernando Henrique Cardoso, diante das incontáveis 
irregularidades cometidas naquele órgão ambiental.

2. Não homologação do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC pelo Conselho Su-
perior do Ministério Público

Percebe-se, portanto, que o Termo de Ajustamento de Conduta, alardeado pelo parti-
cular, não foi homologado pelo Conselho Superior do Ministério Público (fl s. 381-386), 
por unanimidade de votos, ‘considerando a gravidade dos fatos’ (fl . 385).

Sobre este TAC, o Procurador de Justiça de Santa Catarina, Doutor Humberto Francisco 
Scharf Vieira, em longo, exaustivo e cuidadoso parecer, expôs bem sua impropriedade: as 
irregularidades do licenciamento ‘transferem-se ao Termo de Ajuste de Conduta fi rmado pela 
6ª Promotoria de Justiça de Balneário Camboriú, juntamente com o Secretário Municipal 
de Meio Ambiente e a empresa agravante. Não obstante ter o órgão ministerial titularidade 
para tutela e defesa do meio ambiente, não possui o poder de livre disposição do patrimônio 
ambiental da coletividade’ (fl . 360).

Ademais, é impossível desconsiderar que a empresa conseguiu, ‘antes mesmo de 
qualquer consulta aos órgãos de proteção ambiental, o aval do Prefeito Municipal de que 
nenhuma objeção ou embargo seria oposto à construção pretendida, e, para arrematar, 
fi gurar o prefeito como membro da família que vendeu uma dessas áreas’.

Todos esses fatos formam a moldura dentro da qual ocorre a inequívoca violação da 
legislação federal, como se verá a seguir.

3. Incidência do Decreto Federal 750/1993 (Decreto da Mata Atlântica)
É incontroverso que o órgão ambiental estadual autorizou a supressão de mata atlântica 

sem que houvesse Estudo ou Relatório de Impacto, ou anuência prévia do Ibama, para citar 
duas das exigências inafastáveis do art. 1º do Decreto 750/1993, então vigente (...).

Nota-se que não se tratava de vegetação em estágio inicial de regeneração, nem mesmo 
em estágio médio de regeneração. É o próprio órgão ambiental estadual que, na ‘autoriza-
ção para corte de vegetação’ ora impugnada, atesta, no item ‘Classifi cação da Vegetação’, 
cuidar-se de ‘Vegetação do domínio da Mata Atlântica, fl oresta ombrófi la densa secundária, 
em estágio avançado de regeneração’ (fl . 66, grifei). Não bastasse isso, no Termo de Ajus-
tamento de Conduta – fi rmado com a Promotoria de Justiça local e depois não ratifi cado 
pelo Conselho Superior, por violar a legislação ambiental –, o réu confessa que ‘aludida 
área possui densa mata fl orestal, algumas espécies nativas da Mata Atlântica de preservação 
permanente em estágio avançado de regeneração’ (fl . 70, grifei).

Como bem apontado pelo MPF, funcionando como custos legis na Ação Popular, essa 
excepcional supressão de mata atlântica somente poderia ocorrer na hipótese ‘de obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social’, o que não é o caso, 
evidentemente, da construção de supermercado.
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Da análise literal do Decreto Federal 750/1993 – hoje substituído pela Lei 11.428/06 
(Lei da Mata Atlântica), que repete, em tudo e por tudo, os pressupostos da norma revoga-
da – conclui-se que são cinco os requisitos legais básicos para a supressão ‘excepcional’ 
de vegetação situada no bioma da Mata Atlântica, quando se tratar de vegetação que não 
esteja em estágio inicial de regeneração:

a) autorização ‘motivada’ do órgão estadual competente;
b) anuência do Ibama;
c) comunicação ao Conama;
d) presença de atividades ou projeto de utilidade pública ou interesse social;
e) elaboração de Estudo Prévio de Impacto Ambiental.
Ora, esses requisitos, todos de caráter vinculante, não estão presentes nos autos (fato 

incontroverso), o que vicia, com nulidade absoluta, as licenças concedidas. Mas não é só. 
Além de violação frontal ao regime especial de tutela da Mata Atlântica, as licenças também 
fazem tabula rasa de dispositivos do Código Florestal.

4. Incidência do Código Florestal
Como já dito, a construção do supermercado envolveu, entre outras agressões à Mata 

Atlântica, a canalização de um córrego, com a consequente eliminação da mata ciliar.
É cediço que essas matas se encontravam em Área de Preservação Permanente, nos 

termos do art. 2º do Código Florestal:
‘Art. 2º Consideram-se de preservação permanente, pelo só efeito desta lei, as fl orestas 

e demais formas de vegetação natural situadas:
a) ao longo dos rios ou de qualquer curso d’água desde o seu nível mais alto em faixa 

marginal cuja largura mínima será:
(...)
Parágrafo único. No caso de áreas urbanas, assim entendidas as compreendidas nos 

perímetros urbanos defi nidos por lei municipal, e nas regiões metropolitanas e aglomerações 
urbanas, em todo o território abrangido, observar-se-á o disposto nos respectivos planos 
diretores e leis de uso do solo, respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo.’

Grifei a disposição legal que impõe a aplicação da norma à área urbana do Município, 
adiantando que é este o cerne do presente Recurso Especial, como será visto mais adiante.

Acrescente-se que, nos termos do mesmo Código Florestal, a vegetação de APP – qual-
quer que seja o grau de regeneração – só pode ser suprimida em caso de utilidade pública 
e interesse social, o que, segundo a lei, não abraça a construção de supermercado. (...)

De fato, não há como defender que a construção de supermercado tenha relação com 
segurança nacional, infraestrutura essencial, proteção da vegetação nativa etc.:

(...)
A supressão da mata ciliar para viabilizar essa obra privada é, a toda evidência, ilegal.
(...)
Nesse sentido, é surreal a autorização dada para canalização do curso de água. Em vez 

da garantia à proteção da mata ciliar, nos termos do art. 2º da Lei 4.771/1965, permitiu-se, 
simplesmente, a supressão do córrego.

5. Aplicação da legislação ambiental federal à área urbana
Em face do extenso arcabouço de violações à legislação ambiental, acima menciona-

do, e ao lado dos fortes indícios de improbidade administrativa na concessão das licenças 
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municipal e estadual, o acórdão proferido pelo TRF, da lavra do eminente Desembargador 
Federal Valdemar Capeletti, é desconcertantemente sucinto: a Corte Regional simplesmente 
entendeu que a legislação ambiental é inaplicável à área urbana do Município. Transcrevo 
os dois únicos parágrafos do acórdão que se referem ao juízo meritório (fl . 577, grifei):

‘Portanto, situada a área na zona urbana do Município de Balneário Camboriú – SC, 
não há de se cogitar de inconstitucionalidade, ilegalidade ou improbidade administrativa 
relativamente à decisão proferida no âmbito do Ibama.

Não há de se cogitar de limitações ambientais ao direito de construir, dentro da zona 
urbana, mediante licença da Administração Municipal.’

Realmente, a curta manifestação do TRF traz, em seu cerne, grave provimento a respeito 
da aplicação da legislação ambiental. Melhor dizendo, pela não aplicação da legislação 
ambiental à área urbana do Município, que reclama análise pelo STJ.

Para que fi que claro, a Corte Regional afi rma, com todas as letras: ‘Não há de se cogitar 
de limitações ambientais ao direito de construir, dentro da zona urbana, mediante licença 
da Administração Municipal’ (fl . 577).

Impossível mitigar o impacto devastador dessa assertiva. Caso prevaleça o entendimento 
do Tribunal Regional, a licença municipal relativa à obra na zona urbana terá o incomen-
surável poder de afastar eventual:

a) desvio de conduta do Prefeito, parente do alienante de um dos imóveis, que garantiu, 
antecipadamente, ‘que nenhuma objeção ou embargo seria oposto à construção pretendida’ 
(fl . 579);

b) desvio de conduta dos agentes públicos que autorizaram a supressão de mata atlân-
tica, sem prévio Estudo ou Relatório de Impacto e antes da manifestação do Ibama, para 
construção de supermercado, que, evidentemente, não se encaixa no conceito de ‘obras, 
planos, atividades ou projetos de utilidade pública ou interesse social’ (art. 1º, parágrafo 
único, do Decreto 750/1993); e

c) violação da legislação ambiental que veda a supressão da Mata Atlântica e protege 
a mata ciliar dos cursos de água (art. 1º, parágrafo único, do Decreto 750/1993 e art. 2º da 
Lei 4.771/1965).

(...)
Pois bem, afastada a dúvida quanto ao conhecimento do recurso, não urge anular o 

acórdão recorrido, para que o Tribunal de origem utilize as normas atinentes à proteção do 
meio ambiente e julgue, efetivamente, a Apelação, sob pena de se ratifi car duplo descum-
primento da legislação federal ambiental (Decreto da Mata Atlântica e Código Florestal).

(...)
Como se nota, o dispositivo do Código Florestal é expresso ao determinar que, mesmo 

nas áreas urbanas, devem ser ‘respeitados os princípios e limites a que se refere este artigo’. 
Mas, ainda que tal referência legal inequívoca inexista no texto legal, seguramente toda a 
legislação ambiental federal aplica-se nos Estados e Municipalidades, pois não há ‘imóvel’ 
ou ‘propriedade’ (a base territorial da lei) que não se insira no domínio de um ou mais 
municípios. A alusão explícita do Código Florestal não deixa de ser uma redundância, um 
reforço de linguagem do legislador, de todo desnecessário: afi rmar categoricamente aquilo 
que, lógica, jurídica e tecnicamente, não poderia ser diferente.

É exatamente isso que alega o MPF, em seu Recurso Especial (fl s. 600-601).
Ademais, o Recurso Especial merece provimento também pela alínea c do permissivo 
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constitucional, já que o recorrente aponta a notória divergência com os seguintes precedentes 
do STJ, que ratifi cam a aplicação da legislação ambiental à área urbana dos Municípios 
(fl s. 603-604):

(...)
Acrescento que a Segunda Turma, em acórdão relatado pelo eminente Ministro Castro 

Meira, reconheceu a responsabilidade da municipalidade por omissão em virtude de dano 
ambiental realizado em loteamento irregular, o que demonstra, inequivocamente, que a 
legislação federal aplica-se à área urbana, inclusive em desfavor do poder público local:

(...)
Percebe-se que toda essa sólida construção jurisprudencial foi erigida pelo STJ com 

base na indiscutível aplicação da legislação ambiental à área urbana.
A doutrina tampouco desconhece a incidência do Código Florestal nas áreas urbanas, 

nos termos do art. 2º, parágrafo único, da Lei 4.771/1965. Cito a lição de Paulo Affonso 
Leme Machado:

(...)
O exemplo dado pelo autor é coincidentemente próximo ao caso dos autos: se o próprio 

Município deve observar o Código Florestal e respeitar a Área de Preservação Permanente ao 
construir avenidas nas margens de um curso de água, o que dizer de particular que canaliza 
um córrego, eliminando a mata ciliar, para construir supermercado?

Evidentes, portanto, os vícios apontados pelo MPF, considerando a direta violação do art. 
1º, parágrafo único, do Decreto 750/1993 e do art. 2º, parágrafo único, da Lei 4.771/1965, 
não podendo subsistir o acórdão que afastou a aplicação da legislação ambiental à área 
urbana.’ (fl s. 732-43)

34. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que qualquer empreendimento realizado 
em zona urbana que afete o meio ambiente necessita passar por procedimentos de regula-
ridade ambiental.

35. No caso dos autos, como gizado nas diversas manifestações ministeriais que cir-
cundam os fatos narrados na demanda popular, há dano ambiental perpetrado em área de 
preservação permanente.

36. A construção de supermercado não elimina ou corrobora a presença de dano ambiental 
que então necessita de reparação, iniciando-se com o desfazimento do ato administrativo 
questionado e o rejuvenescimento da autuação concretizada pelo órgão federal orientada 
por ditames ambientais.

37. O transcurso do tempo revigora a necessidade da depuração do ato ilegal. Na 
construção permitida, houve a destruição de densa mata fl orestal com espécies nativas 
da Mata Atlântica de preservação permanente em estágio avançado de regeneração e ca-
nalização ilegal de curso d’água. Mata ciliar protegida pela lei fl orestal foi desprotegida 
por órgãos locais. A licença estadual de corte não poderia acarretar o desmatamento de 
vegetação protegida, muito menos a alteração do curso d’água. Há lesividade ao meio 
ambiente permitida em ato ilegal.

38. Portanto, a autuação regular desfeita por autoridade administrativa do Ibama 
deve vicejar, com a recomposição decorrente da construção nefasta ao meio ambiente pela 
empresa ré com recuperação da área degradada e regular indenização.”

Em sede de memoriais, a Apelada pleiteou que o novo julgamento 
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da apelação levasse à tese inicial de improcedência da ação, sob o argu-
mento de que houve devolução total da matéria de prova ao Regional. 
Para tanto, esgrimou dois argumentos. O primeiro, no sentido de ine-
xistir no local área de preservação permanente, tendo em vista que “o 
elemento hídrico canalizado não merece qualquer espécie de proteção 
legal, visto que não se trata de curso d’água natural, mas sim de uma 
vala de drenagem canalizada”. O segundo, no sentido de ser inaplicável 
à espécie o Decreto nº 750/93, em se tratando de edifi cação amparada 
pelo Plano Diretor.

Considerando que os fatos em análise se deram há quase duas déca-
das, é necessário examinar o que nos autos se contém.

O Relatório de Fiscalização procedido pelo Ibama em 1999 fala ex-
pressamente na existência de “curso d’água” (fl . 21). A defesa adminis-
trativa feita pela Apelada refere a existência de “qualquer curso d’água 
que já possui tubulação em suas extremidades” (fl . 33). Foi celebrado 
Termo de Ajustamento de Conduta com o MP de SC, em que as par-
tes (MP e Apelada), a par de reconhecerem que “aludida área possui 
uma densa mata fl orestal”, igualmente estabelecem que “o curso d’água 
existente no local será preservado, com canalização adequada para o 
fl uxo da águas” (fl . 70-71). Tal TAC foi tornado sem efeito por decisão 
unânime do Conselho Superior do Ministério Público de Santa Catari-
na, “considerando a gravidade dos fatos denunciados e os prejuízos que 
se vislumbram, em tese, ao meio ambiente” (fl . 381). Foi dito, ainda, na 
decisão colegiada:

“Analisando-se os documentos acostados, verifi ca-se que vários fatos aqui relatados estão 
a exigir um aprofundamento nas investigações, visto que envolvem interesses de grupos 
econômicos em prejeuízo de bens juridicamente protegidos (fauna e fl ora). O simples fato, 
por exemplo, de a empresa de supermercados Angeloni, ao efetuar a compra das três áreas 
de proprietários diversos, ter conseguido, antes mesmo de qualquer consulta aos órgãos 
de proteção ao meio ambiente, o aval do Prefeito Municipal de que nenhuma objeção ou 
embargo seria oposto à construção pretendida, e, para arrematar, fi gurar o Prefeito como 
membro da família que vendeu uma dessas áreas mostra a necessidade de se averiguar a 
regularidade do negócio. Outros aspectos também chamam a atenção, tais como a diferença 
de preço pago para cada uma das áreas; o fato de a autorização para o corte de vegetação 
emitido pela Fatma ser anterior à emissão da licença ambiental prévia; a ausência de estudo 
e relatório de impacto ambiental dada pelo Ibama; a declaração do Secretário Municipal de 
Planejamento e Urbanismo de que não se trata de área de preservação permanente, quando 
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os documentos noticiam que lá se encontram árvores centenárias, como carvalho, pau-bra-
sil, palmiteiros, jabuticabeiras, palmeiras, coqueiros, fl anboyants e vegetação rasteira e 
ornamental, bem como um córrego de água natural, etc.”

A prova vai além. Conforme consta do Parecer Ibama nº 141/99, 
a antiga proprietária da área, Lave Love Lavanderia Ltda., confessou 
que construiu uma galeria “com o objetivo de preservar o ribeirão” , 
“colocou tubulação de concreto no leito do ribeirão que atravessa sua 
propriedade e que sobre a área canalizada foi construída uma laje de 
concreto, prevendo uma instalação, como também existe uma outra na 
margem direita do curso d’água, em estágio mais avançado” (fl . 108). 
Tal empresa fora autuada “por causar a destruição de vegetação ciliar 
do ribeirão do cassino com a sua canalização e ainda promoveu a cons-
trução de obra de alvenaria sobre o já citado ribeirão” (fl . 219). Em 
relatório de vistoria técnica, o Eng. José Carlos da Silva referiu:

“A empresa frisada anteriormente, com o intuito de ampliar o seu empreendimento 
econômico, colocou a tubulação de concreto, com dois metros lineares de diâmetro e 
23 metros de extensão, de forma longitudinal, em relação à sua empresa, no leito de um 
córrego denominado de Ribeirão do Cassino da Lagoa, que atravessa sua propriedade, de-
saguando no Oceano Atlântico, ato que envolveu a supressão de vegetação ciliar herbácea 
(gramíneas).” (fl . 233)

Tal prova robusta – no sentido de que não apenas havia um curso 
d’água no local, como ele tinha nome, o Ribeirão do Cassino da Lagoa 
– foi contemplada no voto do Min. Herman Benjamin, ao referir que “a 
construção do supermercado envolveu, entre outras agressões à Mata 
Atlântica, a canalização de um córrego, com a consequente eliminação 
da mata ciliar” (fl . 736).

Assim, não procede a alegação de que inexistia curso d’água no local 
do empreendimento. Se foi ele canalizado, o foi pela Apelada e pela 
antiga proprietária do imóvel, não podendo agora servir tal conduta 
ilegal como causa de exculpação: nemo auditur propriam turpitudem 
allegans.

Ademais, sabido é que o novo adquirente responde pelo dano am-
biental perpetrado pelo antigo proprietário:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANOS AMBIENTAIS. RESPONSABILIDADE DO AD-
QUIRENTE. TERRAS RURAIS. RECOMPOSIÇÃO. MATAS. RECURSO ESPECIAL. 
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ, 283/STF.
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I – Tendo o Tribunal a quo, para afastar a necessidade de regulamentação da Lei 7.803/89, 
utilizado como alicerce a superveniência das Leis 7.857/89 e 9.985/00, bem assim o contido 
no art. 225 da Constituição Federal, e não tendo o recorrente enfrentado tais fundamentos, 
tem-se impositiva a aplicação da súmula 283/STF.

II – Para analisar a tese do recorrente no sentido de que a área tida como degradada 
era em verdade coberta por culturas agrícolas, seria necessário o reexame do conjunto 
probatório que serviu de supedâneo para que o Tribunal a quo erigisse convicção de que 
foi desmatada área ciliar.

III – O adquirente do imóvel tem responsabilidade sobre o desmatamento, mesmo que 
o dano ambiental tenha sido provocado pelo antigo proprietário. Precedentes: REsp nº 
745.363/PR, Rel. Min. LUIZ FUX, DJ de 18.10.2007, REsp nº 926.750/MG, Rel. Min. 
CASTRO MEIRA, DJ de 04.10.2007 e REsp nº 195274/PR, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO 
DE NORONHA, DJ de 20.06.2005.

IV – Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 471864/SP, Rel. Ministro Francisco 
Falcão, Primeira Turma, julgado em 18.11.2008, DJe 01.12.2008)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO 
AMBIENTAL – CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA – RESPONSABILIDADE 
OBJETIVA E SOLIDÁRIA – ARTS. 3º, INC. IV, E 14, § 1º, DA LEI 6.398/1981 – IR-
RETROATIVIDADE DA LEI – PREQUESTIONAMENTO AUSENTE: SÚMULA 282/
STF – PRESCRIÇÃO – DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO: SÚMULA 284/STF 
– INADMISSIBILIDADE.

1. A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a compro-
vação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade.

2. Excetua-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade 
de adquirente de imóvel já danifi cado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono 
anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade 
pelos danos. Precedentes do STJ.

3. A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos arts. 3º, inc. IV, e 14, § 1º, da 
Lei 6.398/1981 (Lei da Política Nacional do Meio Ambiente).

4. Se for possível identifi car o real causador do desastre ambiental, a ele cabe a res-
ponsabilidade de reparar o dano, ainda que solidariamente com o atual proprietário do 
imóvel danifi cado.

5. Comprovado que a empresa Furnas foi responsável pelo ato lesivo ao meio ambiente, 
a ela cabe a reparação, apesar de o imóvel já ser de propriedade de outra pessoa jurídica.

6. É inadmissível discutir em recurso especial questão não decidida pelo Tribunal de 
origem, pela ausência de prequestionamento.

7. É defi ciente a fundamentação do especial que não demonstra contrariedade ou negativa 
de vigência a tratado ou lei federal.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido.” (REsp 1056540/GO, Rel. 
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 25.08.2009, DJe 14.09.2009)

Por último, quanto à tese de não aplicação do Decreto nº 750/93 ao 
caso concreto, a matéria já foi exaustivamente tratada pelo voto vence-
dor do Min. Herman Benjamin, ao qual me reporto (fl s. 735-736).
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3 Reparação

No caso concreto, impende ser sopesado que, na década de 90, ha-
via dentro do perímetro urbano do Balneário Camboriú uma área verde 
de 0,7ha, coberta por vegetação reconhecida pela própria Fatma como 
“de domínio de Mata Atlântica, fl oresta ombrófi la densa secundária, 
em estágio avançado de recuperação”, margeada por curso d’água. A 
Apelada suprimiu a vegetação atlântica e a vegetação ciliar e canalizou 
o curso d’água, construindo sobre tal mancha verde mais um de seus 
supermercados, com estacionamento. Mesmo havendo sido embargada 
a obra no seu nascedouro, desrespeitou o embargo, o que veio a gerar 
ocorrência policial. Restabelecido o embargo, apresentou defesa admi-
nistrativa perante a Superintendência do Ibama, a qual foi despachada 
no mesmo dia ao Departamento Jurídico, que, no dia seguinte, sugeriu o 
cancelamento do embargo, decisão essa que foi acatada, no mesmo dia, 
e também no mesmo dia comunicada à parte interessada. A inusitada 
diligência demonstrada para o levantamento do embargo da obra não 
passou despercebida pelo Min. Hermann Benjamin, prolator do voto 
vencedor no Agravo Regimental, que assim se pronunciou:

“1. Contexto da demanda
Antes de mais nada, é bom ressaltar as nebulosas circunstâncias, para dizer o mínimo, 

que envolvem a construção do supermercado, como bem indicadas pelo voto vencido, no 
Tribunal de origem:

‘Um dos fundamentos utilizados pela Requerida/Apelada, bem como pelo Ibama, é o 
de que o empreendimento teria sido autorizado (licença ambiental) pelo órgão ambiental 
estadual, documento este expedido em decorrência de TAC fi rmado entre o MPE e a citada 
empresa comercial. Ocorre que tal instrumento restou ‘sem efeito’, pelo Conselho Superior 
do MP, em decisão unânime.

Desta decisão, colhem-se algumas ‘preciosidades’ que não podem passar despercebidas 
pelo Poder Judiciário.

A) ‘(...) O simples fato de a empresa de supermercados, ao efetuar a compra das três 
áreas de proprietários diversos, ter conseguido, antes mesmo de qualquer consulta aos 
órgãos de proteção ambiental, o aval do Prefeito Municipal de que nenhuma objeção ou 
embargo seriam opostos à construção pretendida e, para arrematar, fi gurar o prefeito como 
membro da família que vendeu uma dessas áreas, mostra a necessidade de se averiguar a 
regularidade do negócio’.

B) ‘(...) O fato de a autorização para o corte de vegetação pela Fatma ser anterior à 
emissão da LAP; a ausência de estudo e relatório de impacto ambiental pelo Ibama (...)’.

Ora, essas e tantas outras irregularidades antedenotam a procedência das ações popula-
res, também pelo fato de que o anterior Superintendente do Ibama para o Estado de SC, Sr. 
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Luiz Amilton Martins, foi demitido, a bem do serviço público, por decreto assinado pelo 
Presidente Fernando Henrique Cardoso, diante de incontáveis irregularidades cometidas 
naquele órgão ambiental.

(...) Se o próprio Município deve observar o Código Florestal e respeitar a APA ao 
construir avenidas nas margens de um curso d’água, o que dizer de particular que canaliza 
um córrego, eliminando a mata ciliar, para construir um supermercado?”

Pois bem.
Dispõe a Lei nº 6.938/81 que a Política Nacional do Meio Ambiente 

visará “à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recupe-
rar e/ou indenizar os danos causados” (art. 4º, VII), bem como afi rma, 
a seguir, que “o poluidor é obrigado a indenizar ou reparar os danos 
causados ao meio ambiente” (art. 14, § 1º).

A Lei nº 9.605/98, por sua vez, que dispõe sobre as sanções penais 
e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 
ambiente, estatui que, “para imposição e gradação da penalidade, a au-
toridade competente observará (I) a gravidade do fato, tendo em vista 
os motivos da infração e suas consequências para a saúde pública e para 
o meio ambiente”, bem como “(III) a situação econômica do infrator, 
no caso de multa”.

Ainda que se destine à autoridade executiva, os parâmetros legais 
servem também de base para a fi xação da condenação judicial.

Em sede doutrinária, o trato da matéria é pacífi co:
“Reparação de danos ambientais é qualquer ação ou combinação de ações com o ob-

jetivo de restaurar os recursos naturais e/ou ambientais degradados e alcançar o equilíbrio 
ecológico e/ou ambiental, aproximando o ambiente da situação que existiria caso o dano 
não tivesse ocorrido, ou ofertar resultado prático equivalente por meio de medidas com-
pensatórias; sendo impossível, recorrer-se-á como última opção à indenização pecuniária. 
A reparação é, portanto, gênero das espécies reposição natural, medidas compensatórias e 
indenização pecuniária.” (GOMES PINHO, Hortênsia. Prevenção e reparação de danos 
ambientais. Rio de Janeiro: GZ Verde, 2010. p. 321)

Já a restauração ambiental propriamente dita vem a ser, nos dizeres 
da Lei nº 9.985/2000, a “restituição de um ecossistema ou de uma po-
pulação silvestre degradada o mais próximo possível de sua condição 
natural”.

Verifi ca-se, pois, que tanto a lei como o mundo dos fatos estabele-
ceM uma hierarquia quanto à reparação ambiental: em primeiro lugar, 
deve-se buscar a restauração ambiental (com a reparação do dano am-
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biental in situ); não sendo ela possível, devem ser adotadas medidas 
compensatórias; e, em último caso, na impossibilidade das demais, de-
ve-se exigir indenização pecuniária.

Tenho que seria utópico determinar, no caso concreto, um plano de 
recuperação da área degradada, seja porque tal área foi totalmente des-
truída, seja pelo longo decurso de tempo, seja pela localização do em-
preendimento comercial, seja pelo seu entorno totalmente ocupado por 
equipamentos urbanos. Como fazer renascer no centro de Camboriú 
um pulmão de Mata Atlântica, irrigado por um córrego que não mais 
existe? Assim, entendo que a população local deve ser compensada por 
tal perda, por meio do plantio, às expensas da Apelada A. Angeloni, 
do número aproximado de árvores nativas que foram abatidas, a se-
rem localizadas de forma difusa pelo perímetro urbano ou nas suas ad-
jacências, em locais a serem indicados pelo poder público municipal. 
As espécies a serem replantadas, bem como a quantidade de árvores 
destruídas, deverão ser apuradas em liquidação de sentença, por meio 
de prova pericial, amparada igualmente pelas fotografi as constantes 
dos autos. Embora tal providência não compense integralmente o dano 
causado, trará benefício direto à população local, mitigando os efeitos 
do desaparecimento da área verde. Atende, igualmente, ao princípio da 
equidade intergeracional, garantindo às gerações futuras a mitigação do 
dano causado no passado (PERETTI, Enrique. El juez ante la indemni-
zación por daño ambiental. Summa Ambiental, AbeledoPerrot, B. Aires, 
t. III, p. 1851).

Porém, entendo que tal medida compensatória não é sufi ciente para 
reparar o dano causado, dadas as suas peculiaridades já explanadas, bem 
como o longo tempo transcorrido sem qualquer compensação. Assim, 
deverá a Apelada também ser condenada em indenização pecuniária, 
equivalente ao valor despendido no plantio das árvores e destinada ao 
Fundo Federal de Reparação dos Direitos Difusos Lesados, conforme 
previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

Tal possibilidade é assente na jurisprudência do Col. STJ:
“ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO 

DE VEGETAÇÃO NATIVA (CERRADO) SEM AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE 
AMBIENTAL. DANOS CAUSADOS À BIOTA. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 4º, 
VII, E 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981 E DO ART. 3º DA LEI 7.347/85. PRINCÍPIOS DA 
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REPARAÇÃO INTEGRAL, DO POLUIDOR-PAGADOR E DO USUÁRIO-PAGADOR. 
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (REPARAÇÃO DA 
ÁREA DEGRADADA) E DE PAGAR QUANTIA CERTA (INDENIZAÇÃO). REDUC-
TION AD PRISTINUM STATUM. DANO AMBIENTAL INTERMEDIÁRIO, RESIDUAL 
E MORAL COLETIVO. ART. 5º DA LEI DE INTRODUÇÃO AO CÓDIGO CIVIL. 
INTERPRETAÇÃO IN DUBIO PRO NATURA DA NORMA AMBIENTAL.

1. Cuidam os autos de ação civil pública proposta com o fi to de obter responsabilização 
por danos ambientais causados pelo desmatamento de vegetação nativa (Cerrado). O juiz 
de primeiro grau e o Tribunal de Justiça de Minas Gerais consideraram provado o dano 
ambiental e condenaram o réu a repará-lo; porém, julgaram improcedente o pedido inde-
nizatório pelo dano ecológico pretérito e residual.

2. A legislação de amparo dos sujeitos vulneráveis e dos interesses difusos e coletivos 
deve ser interpretada da maneira que lhes seja mais favorável e melhor possa viabilizar, 
no plano da efi cácia, a prestação jurisdicional e a ratio essendi da norma. A hermenêutica 
jurídico-ambiental rege-se pelo princípio in dubio pro natura.

3. Ao responsabilizar-se civilmente o infrator ambiental, não se deve confundir prio-
ridade da recuperação in natura do bem degradado com impossibilidade de cumulação 
simultânea dos deveres de repristinação natural (obrigação de fazer), compensação am-
biental e indenização em dinheiro (obrigação de dar), e abstenção de uso e de nova lesão 
(obrigação de não fazer).

4. De acordo com a tradição do Direito brasileiro, imputar responsabilidade civil ao 
agente causador de degradação ambiental difere de fazê-lo administrativa ou penalmente. 
Logo, eventual absolvição no processo criminal ou perante a Administração Pública não 
infl ui, como regra, na responsabilização civil, tirantes as exceções em numerus clausus do 
sistema legal, como a inequívoca negativa do fato ilícito (não ocorrência de degradação 
ambiental, p. ex.) ou da autoria (direta ou indireta), nos termos do art. 935 do Código Civil.

5. Nas demandas ambientais, por força dos princípios do poluidor-pagador e da re-
paração in integrum, admite-se a condenação do réu, simultânea e agregadamente, em 
obrigação de fazer, não fazer e indenizar. Aí se encontra típica obrigação cumulativa ou 
conjuntiva. Assim, na interpretação dos arts. 4º, VII, e 14, § 1º, da Lei da Política Nacional 
do Meio Ambiente (Lei 6.938/81) e do art. 3º da Lei 7.347/85, a conjunção ‘ou’ opera com 
valor aditivo, não introduz alternativa excludente. Essa posição jurisprudencial leva em 
conta que o dano ambiental é multifacetário (ética, temporal, ecológica e patrimonialmente 
falando, sensível ainda à diversidade do vasto universo de vítimas, que vão do indivíduo 
isolado à coletividade, às gerações futuras e aos próprios processos ecológicos em si mes-
mos considerados).

6. Se o bem ambiental lesado for imediata e completamente restaurado ao status quo 
ante (reductio ad pristinum statum, isto é, restabelecimento à condição original), não há 
falar, ordinariamente, em indenização. Contudo, a possibilidade técnica, no futuro (= pres-
tação jurisdicional prospectiva), de restauração in natura nem sempre se mostra sufi ciente 
para reverter ou recompor integralmente, no terreno da responsabilidade civil, as várias 
dimensões do dano ambiental causado; por isso não exaure os deveres associados aos 
princípios do poluidor-pagador e da reparação in integrum.

7. A recusa de aplicação ou aplicação parcial dos princípios do poluidor-pagador e da 
reparação in integrum arrisca projetar, moral e socialmente, a nociva impressão de que o 
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ilícito ambiental compensa. Daí a resposta administrativa e judicial não passar de aceitável 
e gerenciável ‘risco ou custo do negócio’, acarretando o enfraquecimento do caráter dis-
suasório da proteção legal, verdadeiro estímulo para que outros, inspirados no exemplo de 
impunidade de fato, mesmo que não de direito, do infrator premiado, imitem ou repitam 
seu comportamento deletério.

8. A responsabilidade civil ambiental deve ser compreendida o mais amplamente 
possível, de modo que a condenação a recuperar a área prejudicada não exclua o dever de 
indenizar – juízos retrospectivo e prospectivo.

9. A cumulação de obrigação de fazer, não fazer e pagar não confi gura bis in idem, 
porquanto a indenização, em vez de considerar lesão específi ca já ecologicamente restau-
rada ou a ser restaurada, põe o foco em parcela do dano que, embora causada pelo mesmo 
comportamento pretérito do agente, apresenta efeitos deletérios de cunho futuro, irreparável 
ou intangível.

10. Essa degradação transitória, remanescente ou refl exa do meio ambiente inclui: a) 
o prejuízo ecológico que medeia, temporalmente, o instante da ação ou omissão danosa e 
o pleno restabelecimento ou recomposição da biota, vale dizer, o hiato passadiço de dete-
rioração, total ou parcial, na fruição do bem de uso comum do povo (= dano interino ou 
intermediário), algo frequente na hipótese, p. ex., em que o comando judicial, restritivamente, 
satisfaz-se com a exclusiva regeneração natural e a perder de vista da fl ora ilegalmente 
suprimida; b) a ruína ambiental que subsista ou perdure, não obstante todos os esforços de 
restauração (= dano residual ou permanente); e c) o dano moral coletivo. Também deve ser 
reembolsado ao patrimônio público e à coletividade o proveito econômico do agente com 
a atividade ou o empreendimento degradador, a mais-valia ecológica ilícita que auferiu (p. 
ex., madeira ou minério retirados irregularmente da área degradada ou benefício com seu 
uso espúrio para fi m agrossilvopastoril, turístico, comercial).

11. No âmbito específi co da responsabilidade civil do agente por desmatamento ilegal, 
é irrelevante se a vegetação nativa lesada integra, ou não, Área de Preservação Permanen-
te, Reserva Legal ou Unidade de Conservação, porquanto, com o dever de reparar o dano 
causado, o que se salvaguarda não é a localização ou a topografi a do bem ambiental, mas 
a fl ora brasileira em si mesma, decorrência dos excepcionais e insubstituíveis serviços 
ecológicos que presta à vida planetária, em todos os seus matizes.

12. De acordo com o Código Florestal brasileiro (tanto o de 1965 como o atual, a Lei 
12.651, de 25.05.2012) e a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente (Lei 6.938/81), a 
fl ora nativa, no caso de supressão, encontra-se uniformemente protegida pela exigência 
de prévia e válida autorização do órgão ambiental competente, qualquer que seja o seu 
bioma, a sua localização, a sua tipologia ou o seu estado de conservação (primária ou 
secundária).

13. A jurisprudência do STJ está fi rmada no sentido da viabilidade, no âmbito da 
Lei 7.347/85 e da Lei 6.938/81, de cumulação de obrigações de fazer, de não fazer e de 
indenizar (REsp 1.145.083/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 
04.09.2012; REsp 1.178.294/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Tur-
ma, DJe 10.09.2010; AgRg nos EDcl no Ag 1.156.486/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Turma, DJe 27.04.2011; REsp 1.120.117/AC, Rel. Ministra Eliana Calmon, 
Segunda Turma, DJe 19.11.2009; REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, DJe 03.08.2010; REsp 605.323/MG, Rel. Ministro José Delgado, Rel. p/ Acórdão 
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Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJ 17.10.2005; REsp 625.249/PR, Rel. 
Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 31.08.2006, entre outros).

14. Recurso especial parcialmente provido para reconhecer a possibilidade, em tese, de 
cumulação de indenização pecuniária com as obrigações de fazer e não fazer voltadas à 
recomposição in natura do bem lesado, devolvendo-se os autos ao Tribunal de origem para 
que verifi que se, na hipótese, há dano indenizável e fi xe eventual quantum debeatur.” (REsp 
1198727/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14.08.2012, 
DJe 09.05.2013)

Também nesta Corte, tal solução tem sido preconizada:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. CORTE ILEGAL DE 

ARAUCÁRIAS. ARAUCÁRIA ANGUSTIFÓLIA. FLORESTA NATIVA. REPARAÇÃO 
DO DANO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IBAMA.

1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser cabível a cumulação da obrigação 
de fazer com a obrigação de pagar, impondo-se, no caso concreto, a condenação dos réus 
ao pagamento de indenização correspondente ao valor do dano ambiental. Precedente.

2. Considerando a posição do Ibama no feito, o qual ingressou no polo ativo, são devidos 
honorários advocatícios em favor dessa autarquia, no valor correspondente a R$ 5.000,00, 
nos termos do art. 23 do CPC.

3. Apelação provida.” (TRF4, AC nº 5002045-16.2010.404.7202/SC, Relator Fernando 
Quadros da Silva, disponibilizada no DE 16.03.12)

“DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IBAMA. COMPETÊNCIA FEDE-
RAL. DANO AO MEIO AMBIENTE. CORTE ILEGAL DE ARAUCÁRIAS. FLORESTA 
NATIVA. REPARAÇÃO DO DANO. INDENIZAÇÃO. CABIMENTO. 1. Em precedente 
recurso de agravo, fi rmou-se a competência da Justiça Federal, tendo em vista a presença 
do Ibama na lide, como assistente litisconsorcial, na demanda ajuizada pelo Ministério 
Público Federal. 2. Restando evidenciado nos autos que as árvores abatidas são de espécie 
em extinção, integrante da mata atlântica, e não objeto de plantio, resulta presente o dever 
de reparação do dano, mediante plano de refl orestamento. 3. A jurisprudência desta Corte 
é no sentido de ser cabível a cumulação da obrigação de fazer com a obrigação de pagar, 
impondo-se, no caso concreto, a condenação dos réus ao pagamento de indenização cor-
respondente ao valor do dano ambiental quantifi cado na perícia técnica.” (TRF4, Apelação/
Reexame Necessário nº 0003151-78.2004.404.7212, 4ª Turma, Des. Federal Marga Inge 
Barth Tessler, por unanimidade, D.E. 24.02.2011)

Feito isento de custas e ônus de sucumbência (CF, art. 5º, LXXIII).
Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação do Ministério 

Público Federal para declarar a nulidade do ato administrativo que 
cancelou o Auto de Infração e determinou o levantamento do Termo de 
Embargo imposto à empresa A. Angeloni & Cia. Ltda., bem como con-
denar a empresa ré a executar o replantio de árvores nativas no perí-
metro urbano ou adjacências do Balneário Camboriú, cujas espécies e 
quantidade serão apuradas em liquidação de sentença, sem prejuízo de 
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indenização pecuniária equivalente ao valor despendido para o replan-
tio, a ser paga ao Fundo Federal de Reparação dos Direitos Difusos 
Lesados, conforme previsto no art. 13 da Lei nº 7.347/85.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000970-08.2011.404.7007/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz

Apelantes: Agência Nacional de Águas – ANA
Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel

Apelante: Engevix Engenharia S.A.
Advogada: Dra. Priscila Santos Artigas

Apelante: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama

Apelante: Neoenergia S.A.
Advogada: Dra. Priscila Santos Artigas

Apelante: União – Advocacia-Geral da União
Apelado: Ministério Público Federal

Interessados: Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio

EMENTA

Direito administrativo e ambiental. Usina hidrelétrica. Licencia-
mento. Projeto em zona de amortecimento do Parque Nacional Iguaçu, 
e não inserido nele. Impacto meramente local. Manifestações do pró-
prio Ibama declarando ausência de elementos que justifi quem a sua 
competência. Validade da Licença Ambiental Prévia concedida por ór-
gão estadual (IAP), antecedida de estudos técnicos (EIA/Rima) e audi-
ências públicas. Participação de órgãos públicos federais e estaduais. 
Ibama e ICMBio. Aplicação do princípio da confi ança como elemento 
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da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. 
Princípio da boa-fé.

1. À luz do artigo 36, § 3º, da Lei 9.985/2000, c/c o artigo lº, inciso I, 
da Lei 11.516/2007, c/c o artigo 5º, parágrafo único, da Resolução Cona-
ma 237/l997, tem-se que, quando o empreendimento se localizar na zona 
de amortecimento de unidades de conservação federais, na hipótese de 
impactos locais, a competência para o licenciamento é do Estado, exi-
gindo-se a autorização pelo órgão gestor da UC federal, que é o ICMBio.

2. Do exame dos autos, verifi ca-se que o ICMBio participou ativa-
mente de todo o processo de licenciamento ambiental. Com efeito, o 
ICMBio, quer pelo que se extrai do Ofício nº 327/2008/Direp, pelo qual 
indicou analistas ambientais “para compor a equipe técnica em nome 
desse Instituto, para acompanhar os trabalhos de avaliação e acompa-
nhamento dos procedimentos de licenciamento do referido empreendi-
mento” e ressalvou que, “para efeitos de emissão de licença prévia, a 
ser concedida, ostentando a viabilidade ambiental e estabelecendo os 
primeiros requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos em 
etapas posteriores, será feito no momento oportuno e decorrentes do 
trabalho desenvolvido pela equipe IAP/ICMBio”, quer pelo que adu-
ziu no Parecer Técnico Conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, cola-
borou, com participação direta, para a conclusão, averbada no Ofício 
nº 408/2008/DIREP/ICMBio, de que, “nos termos do parecer técnico 
conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, relativo ao empreendimento 
denominado Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, estamos fi rmando nossa 
anuência para a emissão de licença prévia”.

3. O Ibama, por sua vez, declarou nos Ofícios nos 453/2004-Diliq/
Ibama e 211/08/GP-Ibama, bem como no Memorando nº 399/2008-Di-
lic/Ibama e na Informação Técnica nº 88/2008, que a “responsabilidade 
pela condução do procedimento de licenciamento da referida UHE é 
do IAP”. Veja-se, o próprio Ibama declara não estar caracterizada a sua 
competência para o referido licenciamento.

4. Entendimento fi xado no e. STF no sentido de que o critério para 
fi xação de competência licenciatória e fi scalizatória em matéria am-
biental é o da abrangência do impacto direto, caracterizando transpo-
sição dos limites da atuação jurisdicional pretender conferir ao Ibama 
competência restrita aos órgãos estaduais e municipais (STA nº 286).
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5. Diante das manifestações do Ibama e tendo sido integrado o ICM-
Bio – órgão federal com atribuição para a gestão das unidades de con-
servação federais –, resta evidente que o IAP não licenciou “sozinho” o 
empreendimento em questão.

6. Ademais, constata-se que o EIA/Rima foi realizado de acordo com 
as exigências do órgão ambiental responsável, trazendo já um diagnós-
tico ambiental da área.

7. Embora se reconheça o poder-dever da Administração em anular 
seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, porquanto da inteira 
submissão da atuação administrativa ao princípio da legalidade, o certo 
é que essa prerrogativa precisa ser compatibilizada com outro princípio 
próprio do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da segurança 
jurídica.

8. Há que se ter em mente o princípio da confi ança como elemento 
do princípio da segurança jurídica e a presença de um componente de 
ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé, os quais devem 
estar presentes também nas relações jurídicas de direito público.

9. A respeito do tema, anotou o ilustre Min. Gilmar Mendes ao pro-
ferir voto no MS nº 24268/MG, verbis:

“Registre-se que o tema é pedra angular do Estado de Direito sob a forma de proteção 
à confi ança.

É o que destaca Karl Larenz, que tem na consecução da paz jurídica um elemento nu-
clear do Estado de Direito material e também vê como aspecto do princípio da segurança 
o da confi ança:

‘O ordenamento jurídico protege a confi ança suscitada pelo comportamento do outro 
e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confi ar (...) é condição fundamental 
para uma pacífi ca vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, 
da paz jurídica.’ (Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Madri: Civitas, 1985. p. 91)

O autor tedesco prossegue afi rmando que o princípio da confi ança tem um componente 
de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:

‘Dito princípio consagra que uma confi ança despertada de um modo imputável deve ser 
mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confi ança é imputável, quando 
o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confi ar. Nessa medida é idêntico ao 
princípio da confi ança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fé] se aplica 
nas relações jurídicas de direito público.’ (Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. 
Madri: Civitas, 1985. p. 95 e 96)”

10. No caso dos autos, são perfeitamente aplicáveis os referidos 
princípios. É que não se pode ignorar que



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 217

“foi diante das decisões do Ibama que a Engevix requereu perante o órgão administrativo 
competente (IAP) – conforme indicado pelo Ibama – a emissão da licença ambiental, apresen-
tando a ele os estudos ambientais exigidos, realizando-se sob sua coordenação as audiências 
públicas. E, após o órgão administrativo estadual ter consultado os outros órgãos integrantes 
do Sisnama, emitiu a Licença Prévia, que, por sua vez, permitiu a realização da licitação de 
concessão pública do aproveitamento hidrelétrico, na qual a Neoenergia se sagrou vencedora”,

consoante destacado pela Engevix.
11. Assim, tendo presentes os princípios da segurança jurídica, da 

confi ança e da boa-fé, impõe-se reconhecer que, “se irregularidade ti-
vesse havido, o que não se afi gura, a apontada participação do ICMBio 
e as altissonantes negativas do Ibama acabaram por convalidá-la, nos 
termos do art. 55 da Lei 9.784, de 1999”, conforme destacado pelo emi-
nente Professor Juarez Freitas.

12. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, dar provimento às apelações, vencida a Desembargadora 
Federal Maria Lúcia Luz Leiria, nos termos do relatório, votos e notas 
taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 21 de março de 2012.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de ação civil pública, com pedido de antecipação de tutela, pro-
posta pelo Ministério Público Federal em face do Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recur-
sos Naturais Renováveis – Ibama, do Instituto Chico Mendes de Con-
servação da Biodiversidade – ICMBio, da Agência Nacional das Águas 
– ANA, da Engevix Engenharia S.A. e da União Federal com a fi nali-
dade de declarar a nulidade da Licença Ambiental Prévia nº 17648, con-
cedida pelo IAP à Engevix Engenharia S.A. para a construção da Usina 
Hidrelétrica Baixo Iguaçu, impedir a realização do leilão nº 003/2008/
Aneel, para exploração do potencial hidráulico Baixo Iguaçu, e declarar 
a nulidade da reserva de disponibilidade hídrica concedida pela ANA 
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e do procedimento de protocolo nº 99304839, relacionado ao licencia-
mento ambiental prévio da UHE Baixo Iguaçu.

Instruído o feito, sobreveio sentença que julgou simultaneamente as 
ações civis públicas 2007.70.07.002083-5 e 2008.70.07.001198-0 (pre-
sente ação) e decidiu o que segue:

“Ante o exposto:
1) julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil pública nº 

2006.70.07.002083-5, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários (artigo 18 da Lei nº 7.347/85).
2) julgo EXTINTA a ação civil pública nº 2008.70.07.001198-0 em relação à ré ENGE-

VIX ENGENHARIA S/A, com fundamento no artigo 267, inciso VI, do Código de Processo 
Civil, em virtude da perda superveniente do interesse processual;

3) julgo PROCEDENTES os pedidos formulados na ação civil pública nº 
2008.70.07.001198-0, resolvendo o mérito do processo, com fundamento no artigo 269, 
inciso I, do Código de Processo Civil, para o fi m de:

3.1) ANULAR a licença ambiental prévia nº 17648, concedida pelo Instituto Ambiental 
do Paraná à Engevix Engenharia S/A, para construção da Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, 
bem como o procedimento administrativo nº 99304839;

3.2) ANULAR o Leilão A-5 realizado pela Agência Nacional de Energia Elétrica – 
Aneel e PROIBIR o início de qualquer obra que tenha por fi nalidade a construção de usina 
hidrelétrica na área de infl uência do Parque Nacional do Iguaçu;

3.3) ANULAR a Declaração de Reserva de Disponibilidade Hídrica objeto da Resolução 
nº 362/2008 da Agência Nacional de Águas e PROIBIR a aludida agência de conceder nova 
declaração para captação de água para produção de energia elétrica na área de infl uência do 
Parque Nacional do Iguaçu, com base na normatização ambiental em vigência; e

3.4) DETERMINAR ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama e ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – 
ICMBio que se abstenham de licenciar, ou anuir com, o licenciamento de qualquer usina 
hidrelétrica nessa mesma área, com base nas atuais normas ambientais em vigor.

Em caso de descumprimento dos itens 3.2 e 3.4 incidirá multa de R$ 150.000,00 (cento 
e cinquenta mil reais) ao seu causador, sem prejuízo da apuração e responsabilização por 
ato de improbidade administrativa.

De acordo com o disposto no artigo 4º da Lei nº 9.289/96, condeno tão somente a empresa 
Neoenergia S/A ao pagamento das custas processuais, isentando as demais rés desse encargo.

Não há que se falar em condenação ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em 
vista a ação civil pública ter sido manejada pelo Ministério Público Federal.”

Os embargos declaratórios opostos pela ANA, pelo Ibama, pelo 
ICMBio e pela União foram rejeitados; os embargos opostos pela Neo-
energia S/A foram parcialmente providos e aqueles opostos pela Aneel 
foram integralmente providos para que fossem feitas correções na fun-
damentação da sentença.
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Irresignadas, as partes apelam da v. sentença.
A empresa Engevix Engenharia S/A sustenta ter interesse processu-

al. Defende a legalidade do procedimento de emissão da Declaração de 
Reserva de Disponibilidade Hídrica (DRDH). Aduz não ser necessário 
que o Ibama conduza o processo de licenciamento, bastando que parti-
cipe regularmente. Afi rma inexistir vedação a novos empreendimentos 
hidrelétricos na zona de amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu.

O IAP sustenta a legalidade da licença ambiental prévia que emitiu, 
que teria sido antecedida de estudos técnicos e de audiências públicas e 
envolvido a participação de órgãos públicos federais e estaduais como 
o Ibama. Aduz ser competente para tal ato.

O Ibama afi rma que a sentença é contraditória, tendo em vista que 
reconhece a sua competência para licenciar e, ao mesmo tempo, deter-
mina que não poderá licenciar qualquer hidrelétrica na barragem do Rio 
Iguaçu. Sustenta que o empreendimento não se enquadra nas hipóteses 
legais de sua competência para o licenciamento.

A Aneel sustenta a legalidade e a regularidade do procedimento de 
licenciamento ambiental. Ressalta que “o atraso na entrada em opera-
ção da UHE Baixo Iguaçu contribuirá de forma decisiva para o aumen-
to do défi cit de geração de energia elétrica e do custo de operação do 
sistema e para um aumento de emissões de gases poluentes”.

A ANA afi rma que a sentença reconheceu a legalidade da DRDH 
originária, o que deveria garantir a alocação de água para que o empre-
endedor planejasse o seu investimento.

A União defende a legalidade do procedimento de licenciamento.
A apelação do IAP não foi recebida, por intempestiva.
A Neoenergia S.A. apresenta parecer do Professor Juarez Freitas.
Com contrarrazões, vieram os autos a este Eg. Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Primeiramente, reconheço o interesse processual da ré Engemix S.A., 
nos termos da análise realizada pelo Parquet federal, in verbis:

“A empresa NEOENERGIA S.A. foi vencedora no certame público para aproveitamen-
to hidrelétrico do Baixo Rio Iguaçu, o que motivou o magistrado a quo a extinguir a lide 
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sem julgamento do mérito (art. 267, VI, do CPC) em relação à ré ENGEMIX S.A., pois 
supostamente haveria perdido o seu interesse processual na lide (evento 2 – SENT143).

Apela a empresa excluída do polo passivo, defendendo a persistência de seu interesse 
processual na demanda (evento 2 – APELAÇÃO155).

De fato, percebe-se que nesta ação civil pública se está a discutir a legalidade do processo 
administrativo nº 99304839 do Instituto Ambiental do Paraná, no curso do qual foi emitida 
a Licença Ambiental Prévia nº 17648, cuja validade também é questionada.

A recorrente participou ativamente do licenciamento ambiental supraidentifi cado, 
inclusive com a elaboração de EIA-Rima, cuja completude e capacidade de embasamento 
do licenciamento ambiental foram questionadas no curso da instrução, bem como pela 
sentença atacada.

Além disso, como ressaltado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL em suas con-
trarrazões (evento 2 – CONTRAZ159), a ré ENGEMIX S.A. seria detentora da autorização 
da Aneel para elaboração de estudos de viabilidade técnica do empreendimento (Despacho 
Aneel 1274, de 12.06.2006), com direito ao ressarcimento pelo futuro concessionário.

Assim, embora a recorrente não possua o direito de aproveitamento hidrelétrico do 
Baixo Jacuí, está envolvida no licenciamento ambiental e no exame da viabilidade técnica 
do empreendimento.

Confi gura-se, portanto, o binômio utilidade/necessidade do provimento jurisdicional em 
relação à ré, pelo que se deve concluir pela existência de interesse processual.”

No mérito, a r. sentença anulou a licença ambiental prévia nº 17648, 
concedida pelo Instituto Ambiental do Paraná (IAP) à Engivix Enge-
nharia S.A. para a construção da UHE Baixo Iguaçu, adotando como 
razão de decidir o argumento de que “é incabível aceitar como válido 
procedimento em que tenha o IAP, sozinho, decidido acerca da licença 
prévia”, bem como a existência de lacunas importantes no EIA/Rima 
acerca das reais implicações e dos desdobramentos possíveis do empre-
endimento, os quais ensejam a aplicação do princípio da precaução em 
relação ao órgão competente para licenciar o empreendimento, in casu, 
o Ibama. Considerou, ainda, que o Plano Nacional de Recursos Hídri-
cos é incompatível com a outorga de recursos hídricos emitida em favor 
da UHE Baixo Iguaçu e que há proibição imposta pelo Plano de Manejo 
do Parque Nacional do Iguaçu para a implantação de empreendimentos 
hidrelétricos no seu entorno.

Com relação à anulação da Declaração de Reserva de Disponibilida-
de Hídrica objeto da Resolução nº 362, tenho que merece ser reformada 
a r. sentença. É que tal declaração foi emitida, em realidade, no ano de 
2005, de modo que o Plano Nacional de Recursos Hídricos, de 2006, 
que informou a ausência de disponibilidade de novos aproveitamentos 
hidrelétricos de grande porte nos rios principais, contabilizou a área da 
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Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu. Assim, não há prejuízo pelo fato de 
ter ocorrido renovação da referida DRDH em 2008, posterior à limita-
ção imposta pelo PNRH.

No que diz com o procedimento de licenciamento ambiental, todos 
os recorrentes, inclusive o Ibama, são uníssonos em defender a legali-
dade da licença ambiental prévia, que teria sido antecedida de estudos 
técnicos e de audiências públicas e envolvido a participação de órgãos 
públicos federais e estaduais como o Ibama e o ICMBio, sendo compe-
tente o IAP para o referido licenciamento.

As razões dos recorrentes merecem acolhida.
Com efeito.
Em relação à competência para o licenciamento ambiental, a r. sen-

tença utilizou como razão de decidir o argumento de que é incabível 
aceitar como válido procedimento em que tenha o IAP, sozinho, decidi-
do acerca da licença prévia.

A Resolução Conama 237/1997 dispõe em seu art. 5º, parágrafo único:
“Art. 5º – Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o licenciamento 

ambiental dos empreendimentos e atividades:
I – localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de conser-

vação de domínio estadual ou do Distrito Federal;
II – localizados ou desenvolvidos nas fl orestas e demais formas de vegetação natural de 

preservação permanente relacionadas no artigo 2º da Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, 
e em todas as que assim forem consideradas por normas federais, estaduais ou municipais;

III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais de um ou 
mais Municípios;

IV – delegados pela União aos Estados ou ao Distrito Federal, por instrumento legal 
ou convênio.

Parágrafo único. O órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará o licenciamento 
de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais 
dos Municípios em que se localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando 
couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios envolvidos no procedimento de licenciamento.”

O § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000 estabelece que cabe ao 
órgão responsável pela administração das Unidades de Conservação 
federais – no caso, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Bio-
diversidade – ICMBio, criado pela Lei 11.516/2007, art. 1º, I – emitir 
autorização para o licenciamento ambiental de empreendimentos na 
zona de amortecimento das unidades de conservação, participando efe-
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tivamente do licenciamento, como órgão gestor das Unidades de Con-
servação federais.

Dispõe o § 3º do artigo 36 da Lei nº 9.985/2000:
“Art. 36. (...)
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específi ca ou sua zona 

de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser con-
cedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 
benefi ciárias da compensação defi nida neste artigo.”

Assim, à luz do artigo 36, § 3º, da Lei 9.985/2000, c/c o artigo lº, in-
ciso I, da Lei 11.516/2007, c/c o artigo 5º, parágrafo único, da Resolução 
Conama 237/l997, tem-se que, quando o empreendimento se localizar na 
zona de amortecimento de unidades de conservação federais, na hipótese 
de impactos locais, a competência para o licenciamento é do Estado, exi-
gindo-se a autorização pelo órgão gestor da UC federal, que é o ICMBio.

Do exame dos autos, verifi ca-se que o ICMBio participou ativa-
mente de todo o processo de licenciamento ambiental. Com efeito, o 
ICMBio, quer pelo que se extrai do Ofício nº 327/2008/Direp (fl . 812), 
pelo qual indicou analistas ambientais “para compor a equipe técnica 
em nome desse Instituto, para acompanhar os trabalhos de avaliação e 
acompanhamento dos procedimentos de licenciamento do referido em-
preendimento” e ressalvou que, “para efeitos de emissão de licença pré-
via, a ser concedida, ostentando a viabilidade ambiental e estabelecen-
do os primeiros requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos 
em etapas posteriores, será feito no momento oportuno e decorrentes do 
trabalho desenvolvido pela equipe IAP/ICMBio”, quer pelo que adu-
ziu no Parecer Técnico Conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, co-
laborou, com participação direta para a conclusão, averbada no Ofício 
nº 408/2008/DIREP/ICMBio, de que, “nos termos do parecer técnico 
conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, relativo ao empreendimento 
denominado Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, estamos fi rmando nossa 
anuência para a emissão de licença prévia”.

O Ibama, por sua vez, declarou nos Ofícios nos 453/2004-Diliq/Iba-
ma (fl . 836) e 211/08/GP-Ibama (fl . 841), bem como no Memorando 
nº 399/2008-Dilic/Ibama (fl . 843) e na Informação Técnica nº 88/2008 
(fl s. 845-848), que a “responsabilidade pela condução do procedimento 
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de licenciamento da referida UHE é do IAP”. Veja-se, o próprio Ibama 
declara não estar caracterizada a sua competência para o referido licen-
ciamento, conforme reitera em suas razões de apelação:

“De acordo com a avaliação do material encaminhado pelo Instituto Ambiental do 
Paraná-IAP, o empreendimento está localizado inteiramente no Estado do Paraná, e no 
entorno imediato do Parque Nacional do Iguaçu.

Quanto a seus impactos diretos, também não há evidência de que estes ultrapassem os 
limites do Estado do Paraná, ou mesmo do País, visto que o barramento dista em torno de 
60 km, seguindo a calha do Rio Iguaçu, da fronteira com a Argentina.

Vale ressaltar que a documentação encaminhada pelo órgão estadual foi analisada 
tecnicamente, e a conclusão da análise culminou por afi rmar que o EMPREENDIMENTO 
NÃO SE ENQUADRA NOS INCISOS DO ART. 4º DA RESOLUÇÃO CONAMA 237/97, 
NÃO HAVENDO, PORTANTO, CARACTERIZAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO IBAMA 
PARA O CORRESPONDENTE LICENCIAMENTO.

Em síntese, o Ibama não é competente para licenciar pelas razões a seguir delineadas:
1 – O critério que orienta a competência para licenciar um empreendimento é o da 

preponderância do interesse;
2 – O projeto está localizado na zona de amortecimento do Parque Nacional do Iguaçu, 

e não inserido nele;
3 – O fato de o bem ser de domínio da União não avoca de per si a competência do Ibama;
4 – A construção da UHE não causará impacto ambiental transfronteiriço direto;
5 – Inexistem motivos para a atuação supletiva do Ibama.”

Dessa forma, diante das manifestações do Ibama e tendo sido inte-
grado o ICMBio – órgão federal com atribuição para a gestão das uni-
dades de conservação federais –, resta evidente que o IAP não licenciou 
“sozinho” o empreendimento em questão, estando, portanto, superada a 
posição adotada como razão de decidir na r. sentença.

Há que se rechaçar, ainda, o entendimento da r. sentença no tocante 
à existência de obscuridades e inexatidões do EIA/Rima, com base em 
conclusões de parecer da Unioeste, o qual, diga-se, não se trata de prova 
pericial técnica. Com efeito, as conclusões ali externadas apenas indicam 
a necessidade de complementações e detalhamentos de algumas informa-
ções contidas no EIA/Rima, o que se entende como natural, considerando 
que o EIA/Rima embasa a fase inicial do processo licenciatório e que, no 
decorrer do processo de licenciamento, estudos complementares, mais 
detalhados, podem ser exigidos a fi m de tornar mais amplo o conheci-
mento do meio e das suas reações à intervenção proposta.

Ademais, constata-se que o EIA/Rima foi realizado de acordo com 
as exigências do órgão ambiental responsável, trazendo já um diagnós-
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tico ambiental da área. Assim, não há falar em obscuridades ou defi -
ciências desse estudo, sobretudo como razão de decidir em relação à 
defi nição da competência para o licenciamento ambiental.

Ainda, com relação à defi nição da competência licenciatória, esta 
deve levar em consideração a localização ou a abrangência do impacto 
direto do empreendimento ou da atividade. Nesse sentido tem entendi-
do a jurisprudência dos Tribunais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTUDO DE IMPACTO 
AMBIENTAL PARA LICENCIAMENTO DE OBRA DE HIDRELÉTRICA. COMPETÊN-
CIA. ÓRGÃO ESTADUAL. IMPACTO LOCAL. 1. Estando em curso procedimento de licen-
ciamento ambiental no tocante ao empreendimento da Usina Hidrelétrica de Dardanelos, 
não fi ca caracterizado possível dano ao meio ambiente, tendo em vista que a obra não pode 
ser iniciada antes da conclusão do estudo e da expedição de licença. 2. Sendo o impacto da 
obra meramente local, conforme reconhecido pelo próprio Ibama, é razoável que o órgão 
estadual do meio ambiente conduza o processo de licenciamento. 3. Agravo de instrumento 
ao qual se dá provimento.” (TRF1; AG 200501000378659; Sexta Turma; Relator(a) De-
sembargadora Federal Maria Isabel Gallotti Rodrigues; DJ data: 20.02.2006, página: 113)

“DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. USINA HIDRELÉTRICA. LICEN-
CIAMENTO. COMPETÊNCIA, EM REGRA, DE ENTIDADE ESTADUAL. CONSTRUÇÃO 
FORA DE TERRA INDÍGENA E IMPACTOS REGIONAIS APENAS INDIRETOS. COM-
PETÊNCIA FEDERAL TAXATIVAMENTE PREVISTA EM LEI E EM RESOLUÇÃO 
DO CONAMA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE JUSTIFIQUEM COMPETÊNCIA 
DO IBAMA. SENTENÇA. ANULAÇÃO DO PROCESSO DE LICENCIAMENTO POR 
INCOMPETÊNCIA DA ENTIDADE ESTADUAL (FEMA/MT). REFORMA. 1. A ação civil 
pública foi proposta com a fi nalidade de afastar, por alegada incompetência, a Fundação 
Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – Fema/MT do processo de licenciamento 
ambiental e, em consequência, levá-lo para o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 
Recursos Naturais Renováveis – Ibama, que seria a entidade competente. O pedido, tal 
como feito, envolve, portanto, questão de interesse da referida autarquia, daí o litisconsórcio 
necessário, independentemente do fi nal reconhecimento da competência federal. Para a 
caracterização do litisconsórcio necessário, basta a possibilidade, em tese, de a competência 
administrativa federal ser fi nalmente reconhecida. 2. A competência administrativa – da 
Fema/MT ou do Ibama – é o mérito da causa. Dito de outra forma, o Ibama, em caso dessa 
espécie, será litisconsorte necessário, seja para efeito de negar sua competência, caso em 
que – como inicialmente procedeu – colocar-se-á ao lado da entidade estadual e contra o 
pedido do Ministério Público, seja para efeito de admitir sua competência, hipótese em 
que estará reconhecendo a procedência do pedido do autor e, em consequência, refutando 
a pretensão da entidade estadual. 3. A legitimidade do Ibama se confunde com o mérito. 
Aliás, é o próprio mérito da causa, razão pela qual se rejeita a preliminar em que se pre-
tende sua exclusão do processo e consequente declaração de incompetência da Justiça 
Federal. 4. Em face do pedido e da causa de pedir, a que se ateve a sentença, as provas 
constantes dos autos são sufi cientes. O indeferimento de outras provas requeridas pelas 
partes não implicou cerceamento de defesa. Aplicação, por outro lado, do disposto no art. 
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249, § 2º, do Código de Processo Civil. Rejeitada, também, esta preliminar de anulação 
do processo. 5. Só ‘o custo da obra é estimado em R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de 
reais)’. O valor da causa – no caso, de R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais) – deve 
corresponder, ainda que por estimativa, a seu conteúdo econômico. Por isso, improvido o 
agravo de instrumento interposto de decisão em que foi rejeitada impugnação ao valor da 
causa. 6. Estabelece o art. 10 da Lei nº 6.938/81: ‘A construção, a instalação, a ampliação 
e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos ambientais, 
considerados efetiva ou potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer 
forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de órgão 
estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, e do 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama em 
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis’. O § 4º prevê: ‘Compete ao 
Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama o licenciamento 
previsto no caput deste artigo, no caso de atividades e obras com signifi cativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional’. 7. Por sua vez, dispõe o art. 4º da Resolução 
Conama nº 237/97: ‘Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental a 
que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e 
atividades com signifi cativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber: I – 
localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar territorial; 
na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades 
de conservação do domínio da União; II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais 
Estados; III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do País 
ou de um ou mais Estados (...)’. 8. A PCH Paranatinga II não está projetada em rio da União 
(o que, aliás, não seria determinante de competência do Ibama para o licenciamento) nem 
em terras indígenas. Apenas encontra-se a relativa distância de terras indígenas (‘33,81 km 
da Terra dos Parabubure, 62,52 km da Marechal Rondon e 94,12 km do Parque Nacional 
do Xingu’). Também está evidenciado que o impacto ambiental em outro Estado é apenas 
indireto. A pouca potencialidade para atingir gravemente, mesmo de forma indireta, terras 
indígenas, uma região inteira ou outro Estado-membro pode ser deduzida, além disso, do 
tamanho do lago (336,8 ha), área à qual foram reduzidos os 1.290 ha inicialmente previstos, 
questão esta não apreciada na sentença. 9. Algum impacto a construção da usina trará à 
bacia do Rio Xingu e a terras indígenas, mas esses impactos são indiretos, não afastando a 
competência da entidade estadual para o licenciamento. O impacto regional, para justifi car 
competência do Ibama, deve subsumir-se na especifi cação do art. 4º da Resolução nº 237/97, 
ou seja, deve ser direto; semelhantemente, justifi ca-se a competência do Ibama quando o 
empreendimento esteja sendo desenvolvido em terras indígenas, não o que possa refl etir 
sobre terras indígenas. O próprio juiz diz que há ‘prova irrefutável de que o empreendimento 
questionado nesta lide trará consequências ambientais e sociais para os povos e as terras 
indígenas que lhe são próximos’. 10. Não foge desse critério a Constituição, no art. 231, 
§ 3º, quando prevê que ‘o aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais 
energéticos, a pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só poderão ser 
efetivados com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, 
fi cando-lhes assegurada a participação nos resultados da lavra, na forma da lei’. 11. Na 
Constituição, as competências materiais da União vêm expressas (enumeradas), fi cando 
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para os Estados-membros e o Distrito Federal as competências remanescentes. Signifi ca 
dizer que, em regra (por exclusão das competências da União, taxativamente previstas), 
as competências são dos Estados-membros. Assim na Constituição, o mesmo critério deve 
ser empregado na interpretação das normas infraconstitucionais. Não há, pois, lugar para 
interpretação extensiva ou analógica da regra de competência da entidade federal. 12. Fatos 
supervenientes à propositura da ação devem ser considerados na sentença, regra que, sem 
prejuízo da ampla defesa, alcança o julgamento de recurso pelo Tribunal. Mas o início da 
demarcação de outra terra indígena, com a possibilidade de esta alcançar a área em que 
construída a usina, não é fato sufi ciente para infl uenciar o julgamento do recurso. Até o 
momento, a causa de pedir – cuja alteração, aliás, está excluída da referida regra – é o fato 
de a usina encontrar-se próxima a terra indígena. 13. Providas as apelações da empresa-ré 
e do Estado de Mato Grosso, bem como a remessa ofi cial (tida por interposta). Prejudicada 
a apelação do Ibama e o agravo contra o respectivo recebimento. 14. À inteligência do art. 
18 da Lei nº 7.347/85, ausente litigância de má-fé, não há condenação ao pagamento de 
honorários advocatícios.” (AC 200536000002672, Desembargador Federal João Batista 
Moreira, TRF1 – Quinta Turma, e-DJF1 data: 26.08.2011, página: 153)

“EMBARGOS INFRINGENTES. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRE-
ENDIMENTO (AEROPORTO DE CANELA) PRÓXIMO À UNIDADE DE CONSERVAÇÃO 
DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE IMPACTO REGIONAL E/OU NACIONAL. IMPACTO LOCAL. 
CONCESSÃO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL. COMPETÊNCIA DA FEPAM. RE-
SOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97 (§ 2º DO ART. 4º). 1. Não existe previsão legal para que 
o Ibama licencie empreendimento situado no ‘entorno’ de uma Unidade de Conservação, 
cujo impacto ambiental seja apenas local, e não regional e/ou nacional. 2. Hipótese em 
que se autoriza o Ibama a delegar competência à Fepam para conceder o licenciamento 
ambiental para a construção do aeroporto de Canela/RS, mercê da previsão contida no § 2º 
do art. 4º da Resolução Conama nº 237/97.” (TRF4, EINF 2002.71.07.013965-0, Segunda 
Seção, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 04.07.2011)

Sobre o tema, colaciono decisão do Supremo Tribunal Federal, em 
sede de Suspensão de Tutela Antecipada (STA nº 286), da lavra do emi-
nente Ministro Cezar Peluso, que fi xou entendimento no sentido de que 
o critério para fi xação de competência licenciatória e fi scalizatória em 
matéria ambiental é o da abrangência do impacto direto, caracterizando 
transposição dos limites da atuação jurisdicional pretender conferir ao 
Ibama competência restrita aos órgãos estaduais e municipais:

“STA 286 MC/BA – BAHIA
MED. CAUT. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA
Relator(a): Min. PRESIDENTE
Julgamento: 23.01.2009
Presidente
Min. GILMAR MENDES
Decisão Proferida pelo(a)
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Min. CEZAR PELUSO
(...)
O Ibama pretende lhe seja garantido o exercício estrito de sua competência institucional, 

tendente ao controle da qualidade e à continuidade dos serviços por ele realizados no Es-
tado da Bahia, assim em relação ao licenciamento ambiental de obras de impacto regional 
e nacional, como à tarefa fi scalizatória de competência federal em todo o território baiano.

Tem razão.
A decisão impugnada, ao declarar provisoriamente a competência do Ibama para licencia-

mento ambiental e fi scalização de todas as obras em curso naquela região, impõe-lhe dever 
jurídico, em tese, inexistente, com grave dano ao planejamento e à execução de suas ações 
institucionais, como se infere da documentação apresentada (fl s. 25-29 e 35-37). O Ibama 
juntou, ainda, cópia do Memo nº 234/2008-GAB/Supes/BA, do Superintendente Regional 
no Estado da Bahia, o qual alerta para a insufi ciência de recursos materiais, humanos e 
orçamentários para curial prestação dos serviços de fi scalização e licenciamento ambiental 
perante as atribuições ora impostas (fl s. 31-32).

Mas o que pesa é que a decisão atacada parece haver transposto os limites da atuação 
jurisdicional, porque, sobre reconhecer eventuais atribuições legais do requerente, ao qual, 
como ente autárquico, tocaria, no exercício dessa competência, emitir juízo sobre a neces-
sidade de embargo às obras, substituiu-se à administração pública, em lhe estabelecendo, 
mediante ato mandamental, dever jurídico específi co de fazê-lo desde logo.

Pouco se dá que o Ministério Público Federal ‘recomende’ ao Ibama, ‘sob as penas da 
lei’, o embargo e a interdição do Estádio Roberto Santos (fl s. 774-775), pois essa atitude 
não atenua nem remedeia o aparente excesso jurisdicional.

Vem daí que a decisão impugnada, no capítulo em que obriga ao embargo e à interdição 
de ‘construções, ampliações, reformas e/ou atividades em curso, especifi camente edifi cadas 
ou realizadas nas áreas de domínio de Mata Atlântica, cuja autorização, licença ou permissão, 
constante dos respectivos alvarás, tenha sido concedida ou com base na Lei 7.400/2008’ 
(letra b), o que incluiria o Estádio Roberto Santos, deve ser suspensa até o julgamento fi nal 
da causa, com restabelecimento, nesses pontos, da competência dos órgãos estaduais e 
municipais para licenciamento ambiental e fi scalização, até quanto às questões suscitadas 
no Ofício do Ministério Público Federal.

3. Nesses exatos termos, defi ro o pedido de suspensão da tutela antecipada, para sus-
pender os já enunciados efeitos do acórdão da Quinta Turma do Tribunal Regional da 1ª 
Região, nos autos da Apelação Cível nº 2008.33.00.003305-8.

Restaurada, dessa forma, a competência dos órgãos ambientais estaduais e municipais, 
deve o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama 
proceder à imediata comunicação a esses órgãos de todas as demandas e tarefas pendentes 
relacionadas com as áreas e obras de que se trata, inclusive as compreendidas no Ofício nº 
036/2009-NTC-PR/BA-RRSMTA, de 19.01.2009. Exp. ofícios e telex ao Tribunal Regional 
e ao Ministério Público Federal. Int.

Brasília, 23 de janeiro de 2009.
Min. CEZAR PELUSO
Vice-Presidente”

A respeito, bem assinalou o eminente Professor Juarez Freitas, em 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014228

alentado memorial, verbis:
“Há um aspecto crucial, que merece destaque: no caso concreto, o procedimento de 

Licenciamento da UHE Baixo Iguaçu não foi conduzido exclusivamente pelo IAP – Instituto 
Ambiental do Paraná. De fato, é impossível deixar de reconhecer que tanto o Ibama como 
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio participaram ati-
vamente do processo que culminou com o licenciamento ambiental da UHE Baixo Iguaçu.

Com efeito, enquanto o Ibama, antes e depois da propositura da Ação Civil Pública, 
declarou, nos Ofícios nos 453/2004-Diliq/Ibama e 211/08/GP-Ibama, bem como no Memo-
rando nº 399/2008-Dilic/Ibama e na Informação Técnica nº 88/2008, que a ‘responsabilidade 
pela condução do procedimento de licenciamento da referida UHE é do IAP’, o ICMBio, 
por sua vez, quer pelo que se extrai do Ofício nº 327/2008/Direp, quer pelo que aduziu no 
Parecer Técnico Conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, colaborou, com protagonismo 
direto, para a conclusão, averbada no Ofício nº 408/2008/Direp/ICMBio, de que, ‘nos termos 
do parecer técnico conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, relativo ao empreendimento 
denominado Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, estamos fi rmando nossa anuência para a 
emissão da licença prévia’.

Outro detalhe signifi cativo para a adequada compreensão da matéria sobre a competência: 
a ‘suspensão’ da anuência antes chancelada pelo ICMBio sobreveio em 25 de setembro de 
2008, depois da propositura da Ação Civil Pública, processo autuado em 19.09.08. Ainda 
quando tenha declinado alguns argumentos, parece nítido que a meia-volta do ICMBio se 
explica mais pela compreensível atmosfera de receio e até de pânico alastrada pela Ação 
Civil Pública do Ministério Público Federal e menos pela suposta situação de risco ao 
meio ambiente.

Quando se examinam, portanto, os fatos com a devida atenção, nota-se que tudo se 
esclarece a partir da correta intelecção do sistema de divisão de competências, estabelecido 
à época pela Resolução Conama 237/2997 e hoje pela Lei Complementar 140, de dezembro 
de 2011.

A respeito, vale notar que a recente Lei Complementar 140/2011, ao regulamentar o 
artigo 23 da Constituição Federal, não alterou, para a espécie, a forma de estabelecimento 
de competência para o licenciamento ambiental que, antes, era regida pela Resolução Co-
nama 237/1997. De fato, esse último diploma estabelecia hipótese idêntica de defi nição de 
competência licenciatória para as situações envolvendo unidades de conservação federais 
(como é o caso do Parque Nacional do Iguaçu). Veja:

Resolução Conama 237/1997:
‘Art. 4º – Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental, a que se refere 
o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
signifi cativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; no mar 
territorial; na plataforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou 
em unidades de conservação do domínio da União.’ (destacamos)

LC140/2011
‘Art. 7º São ações administrativas da União: (...)
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XIV – promover o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades:
a) localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil e em país limítrofe;
b) localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona 

econômica exclusiva;
c) localizados ou desenvolvidos em terras indígenas;
d) localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, 

exato em Áreas de Proteção Ambiental (APAs);
e) localizados ou desenvolvidos em 2 (dois) ou mais Estados;
f) de caráter militar, excetuando-se do licenciamento ambiental, nos termos de ato do 

Poder Executivo, aqueles previstos no preparo e emprego das Forças Armadas, conforme 
disposto na Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 1999;

g) destinados a pesquisar, lavrar, produzir, benefi ciar, transportar, armazenar e dispor 
material radioativo, em qualquer estágio, ou que utilizem energia nuclear em qualquer de 
suas formas e aplicações, mediante parecer da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
(CNEN); ou

h) que atendam tipologia estabelecida por ato do Poder Executivo, a partir de proposição 
da Comissão Tripartite Nacional, assegurada a participação de um membro do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama) e considerados os critérios de porte, potencial po-
luidor e natureza da atividade ou empreendimento.’ (destacamos)

No caso em exame, a defi nição da competência licenciatória está centrada no fato de a 
UHE Baixo Iguaçu não estar inserida ou localizada em Unidade de Conservação federal 
ou instituída pela União. Com efeito, a UHE Baixo Iguaçu, embora esteja bastante próxima 
de um dos limites do Parque Nacional do Iguaçu, não está dentro dele, bastando ver que 
não haverá diminuição de sua área ou alteração dos seus limites.

A bem ver, há uma efetiva diferença entre os efeitos jurídicos operados pela localização 
do empreendimento e aqueles decorrentes dos impactos diretos ou indiretos por ele causados. 
A esse respeito, tem-se, de um lado, que o fato de a UHE Baixo Iguaçu não estar localizada 
em ou dentro de Unidade de Conservação federal implica o licenciamento – seja à luz da 
Resolução Conama 237/1997, seja no atual regramento da Lei Complementar 140/2011 – 
pelo órgão estadual de meio ambiente, e não pelo Ibama. De outro lado, em razão de causar 
impactos diretos em Unidade de Conservação federal, exige-se o pronunciamento do seu 
órgão gestor, qual seja, o ICMBio, diante do que dispõe o artigo 36 da Lei federal 9.985/2000. 
Uma coisa, portanto, é a localização do empreendimento, defi nidora da competência para 
o licenciamento ambiental; outra coisa é a extensão dos seus impactos, que podem chamar 
a interveniência ou não de outros órgãos, inclusive de entes federativos diversos daquele 
que conduz tal processo.

Eis a melhor intelecção. Certamente, ainda que assim não fosse, a Lei Complementar 
140, que clareou as competências, deixou estampado, no art. 18, que não se aplicaria ao 
passado, naquelas hipóteses de eventuais dúvidas, intentando, desse modo, a convalidação, 
nos termos do art. 55 da Lei de Processo Administrativo (sobre a qual se falará adiante, como 
linha de argumentação adicional). É este – não outro – o motivo para a Lei Complementar 
aplicar-se aos processos de licenciamento e autorização ambiental a partir de sua vigência.

Aliás, a respeito da localização do empreendimento, vale citar recente decisão do TRF 
1ª Região, tratando dos impactos da UHE Belo Monte para fi ns de incidência do art. 231, 
§ 3º, da CF, em que se entendeu que ela não podia ser considerada como localizada em 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014230

terras indígenas. De fato, na Apelação Cível nº 20063903000711-8/PA, em que pese ter se 
considerado que a UHE Belo Monte impacta ou afeta diretamente algumas terras indígenas, 
acabou-se por concluir que ela não pode ser vista, para fi ns da aplicação da regra referida 
constitucional, como empreendida em ou dentro dessas áreas. A respeito, vale conferir 
alguns excertos do julgado:

Voto da Relatora, Desa. Federal Selene Maria de Almeida: ‘No que interessa direta-
mente à resolução da lide, isto é, se o impacto da construção da usina de Belo Monte em 
terras indígenas ocorrerá, é questão pacífi ca que a obra não será empreendida dentro da 
área indígena’.

Voto do Revisor, Des. Federal Fagundes de Deus: ‘De toda a sorte, conforme anotou o 
magistrado sentenciante, à luz das análises preliminares da UHE Belo Monte, ‘[...] nenhuma 
terra indígena será diretamente atingida pelo alagamento decorrente da implantação [...]’’.

Voto da Desa. Federal Maria do Carmo Cardoso:
‘Quanto à alegação do Ministério Público de que o art. 231, § 3º, da Constituição exi-

giria a oitiva das comunidades indígenas antes da concessão da autorização do Congresso 
Nacional, não vislumbro, ainda que fosse indispensável, já que o projeto está fora das terras 
indígenas, nenhuma previsão legal, pois não consta do texto constitucional.’ (TRF1 – AC 
2006.39.03.000711-8/PA – Rel. Desa. Federal Selene Maria de Almeida – 5ª Turma, e-DJF1 
25.11.2011, p. 566)

Sem dúvida, uma das pedras de toque concernentes à organização da Administração 
Pública é a da competência. Defi nida como ‘a medida de poder pertencente a cada ofício 
público (...), a competência é o que verdadeiramente caracteriza os órgãos públicos e os 
distingue entre si’. Vale dizer, ‘a competência (...) é (...) o critério decisivo (...) para a indi-
vidualização dos ofícios públicos’.

Atualmente, tendo em vista as complexas exigências da moderna Administração Pú-
blica, parece inquestionável que os princípios constitucionais da divisão de poderes, do 
federalismo e, mais recentemente, da efi ciência reclamam, como corolário, a cooperação, 
ao lado da especialização funcional das atividades dos órgãos estatais.

Trata-se de ponto cada vez mais relevante na agenda da Administração Pública, pois o 
exato e racional escalonamento das competências se apresenta como decisivo requisito ‘de 
ordem e harmonia na administração’, desde que não represente a negação dos princípios 
constitucionais, como o da cooperação.

A complexidade, sempre conectada ao imperativo da otimização, conduz, de forma 
inexorável, ao fenômeno da repartição das competências. Entretanto, tal repartição, conse-
quência inevitável do grande e vertiginoso aumento da diferenciação funcional em todas 
as searas da atividade humana, deve seguir regras estáveis, não retroativas, sob pena de 
entropia e de perdas processuais lesivas ao genuíno interesse público, infi rmadoras da coo-
peração federativa, reconhecida pelo citado art. 23 da CF, cuja regulamentação deu origem 
à recentíssima citada lei complementar.

Por outras palavras, no seu núcleo, o mecanismo de divisão das tarefas públicas, sem 
sucumbir às armadilhas estratifi cadoras, representa apenas divisão de trabalho imposta 
pelos desafi os da complexidade, bem como pela necessidade de otimizar a atuação de cada 
componente do sistema.

Complexidade, especialização, cooperação, eis, em resumo, o trinômio cujo austero 
percurso lógico caracteriza – quer na esfera pública, quer na esfera privada – a permanente 
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procura por melhores e mais efi cazes redes de atuação administrativa.
Conquanto não haja modelo ideal e válido para qualquer época, não se afi gura difícil 

convir que todo mecanismo de divisão de competências administrativas tem por meta criar 
a estabilidade de uma estrutura que se mostre apta a resolver os problemas sempre com o 
maior grau de rapidez, qualidade e economia possível.

Por certo, o regime de cooperação é que, para além das instâncias governamentais, deve 
reinar entre as instituições públicas federais, estaduais e municipais, na órbita do Direito 
Ambiental.

Como anotou o eminente Paulo Affonso Leme Machado, o sistema de distribuição de 
competências ‘não signifi ca desunião dos entes federados’. Bem por isso, ‘também não 
deve produzir confl ito e dispersão de esforços’.

O art. 23 da CF, por exemplo, fala, abertamente, de ‘cooperação entre a União e os Esta-
dos, o Distrito Federal e os Municípios’. Vai daí que, semelhante a uma linha de montagem 
(em que inúmeras etapas se sucedem, uma dependendo da outra), projetos como o da UHE 
Baixo Iguaçu passam por diversas instâncias administrativas regulatórias federais, estaduais 
e até municipais, sendo que cada entidade, atuando sob os regimes de especialização e de 
mútua colaboração, desempenha uma parcela do conjunto das competências que, somadas, 
desenham o destino do projeto (vital e urgente para o desenvolvimento sustentável, pelo 
que representa em produção de energias renováveis, em vez de se ter de lançar mão das 
usinas térmicas).

Essa era, desde há muito, a linha adotada pela já citada Resolução Conama 237/1997, 
sendo há muito a cooperação entre órgãos, inclusive de entes federativos diferentes, bastante 
usual nos processos de licenciamento ambiental. Basta ver, de fato, que esse diploma exigia, 
em seu art. 4º, § 1º, que ‘o Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar 
o exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e dos Municípios em que 
se localizar a atividade ou o empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos 
demais órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
envolvidos no procedimento de licenciamento’. Além disso, essa mesma norma impunha, 
em seu art. 5º, parágrafo único, que ‘o órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal fará 
o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame técnico procedido pelos 
órgãos ambientais dos Municípios em que se localizar a atividade ou o empreendimento, bem 
como, quando couber, o parecer dos demais órgãos competentes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios envolvidos no procedimento de licenciamento’. Em relação 
aos municípios, tal resolução prescrevia, em seu art. 6º, que ‘compete ao órgão ambiental 
municipal, ouvidos os órgãos competentes da União, dos Estados e do Distrito Federal, 
quando couber, o licenciamento ambiental de empreendimentos e atividades de impacto 
ambiental local e daquelas que lhe forem delegadas pelo Estado por instrumento legal ou 
convênio’. Sim, o sucesso da moderna Administração Pública depende, em larga medida, 
do poder de rápida aclimatação aos novos desafi os, o que muito difi cilmente poderia ser 
conquistado por meio de um organograma unidimensional de competências, despreparado 
para enfrentar a natureza multidimensional dos concretos desafi os ambientais, em especial 
quando se trata de país com as dimensões do Brasil.

Quer dizer, sem ser um fi m em si mesmo, o processo de especialização atua como prin-
cípio regulador que transforma o Poder Público, na expressão lúcida de Santi Romano, em 
uma ‘unidade complexa’, capaz de se manter rente às demandas da sociedade. Tudo sem 
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prejuízo da cooperação e dos deveres de eventual convalidação.
Ao manifestar anuência, a convalidação federal operou, sem chance para o desfazimento 

nocivo. É que, indisputavelmente, não houve, no caso em tela, nenhuma lesão ao interesse 
público, ao ambiente (ao contrário, o projeto traz melhorias ambientais à região, sabidamente 
degradada, e promove energias renováveis), nem prejuízo ao terceiros (ao contrário, traz 
enormes benefícios sociais).

A composição e a organização das entidades federativas, no que concerne à competência 
para o licenciamento ambiental, servem apenas para melhor coordená-las, de maneira que 
as suas respectivas funções sejam reciprocamente complementares, abrindo espaço para 
a cooperação e fechando as portas tanto para a usurpação das competências como para a 
absoluta e nociva impermeabilidade.

Bem observadas as coisas, no caso concreto, ‘a medida de poder’ no licenciamento 
ambiental da UHE Baixo Iguaçu, a rigor, não foi exercida exclusivamente pelo IAP, sequer 
supletivamente. Como já se cuidou de realçar, tanto o Ibama como o ICMBio participaram 
de todo o processo, sendo que este último – órgão federal supostamente havido como 
competente para licenciar a obra – chegou até a lançar parecer conjunto com o IAP, cujas 
conclusões serviram de base e fundamento idôneos para a outorga da licença ambiental.

Em uma frase, o Instituto Ambiental do Estado do Paraná jamais agiu às costas do Ibama 
ou do ICMBio: o primeiro afi rmou, várias vezes, que a competência era do IAP; o segundo, 
por sua vez, acompanhou, pari passu, todos os trabalhos realizados pelo IAP. Não há como 
deixar de ver: a União participou ativamente do processo.

Para argumentar, entretanto, se irregularidade tivesse havido, o que não se afi gura, a 
apontada participação do ICMBio e as altissonantes negativas do Ibama acabaram por 
convalidá-la, nos termos do art. 55 da Lei 9.784, de 1999.”

Com efeito, há que se ter em mente o princípio da confi ança como 
elemento do princípio da segurança jurídica e a presença de um com-
ponente de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé, os 
quais devem estar presentes também nas relações jurídicas de direito 
público.

A respeito do tema, anotou o ilustre Min. Gilmar Mendes ao proferir 
voto no MS nº 24268/MG, verbis:

“Registre-se que o tema é pedra angular do Estado de Direito sob a forma de proteção 
à confi ança.

É o que destaca Karl Larenz, que tem na consecução da paz jurídica um elemento nu-
clear do Estado de Direito material e também vê como aspecto do princípio da segurança 
o da confi ança:

‘o ordenamento jurídico protege a confi ança suscitada pelo comportamento do outro 
e não tem mais remédio que protegê-la, porque poder confi ar (...) é condição fundamental 
para uma pacífi ca vida coletiva e uma conduta de cooperação entre os homens e, portanto, 
da paz jurídica.’ (Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. Madri: Civitas, 1985. p. 91)

O autor tedesco prossegue afi rmando que o princípio da confi ança tem um componente 
de ética jurídica, que se expressa no princípio da boa-fé. Diz:
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‘Dito princípio consagra que uma confi ança despertada de um modo imputável deve ser 
mantida quando efetivamente se creu nela. A suscitação da confi ança é imputável, quando 
o que a suscita sabia ou tinha que saber que o outro ia confi ar. Nessa medida é idêntico ao 
princípio da confi ança. (...) Segundo a opinião atual, [este princípio da boa-fé] se aplica 
nas relações jurídicas de direito público.’ (Derecho justo: fundamentos de ética jurídica. 
Madri: Civitas, 1985. p. 95 e 96)”

No caso dos autos, são perfeitamente aplicáveis os referidos princí-
pios. É que não se pode ignorar que
“foi diante das decisões do Ibama que a Engevix requereu perante o órgão administrativo 
competente (IAP) – conforme indicado pelo Ibama – a emissão da licença ambiental, 
apresentando a ele os estudos ambientais exigidos, realizando-se sob sua coordenação as 
audiências públicas. E, após o órgão administrativo estadual ter consultado os outros órgãos 
integrantes do Sisnama, emitiu a Licença Prévia, que, por sua vez, permitiu a realização 
da licitação de concessão pública do aproveitamento hidrelétrico, na qual a Neoenergia se 
sagrou vencedora”,

consoante destacado pela Engevix.
Assim, tendo presentes os princípios da segurança jurídica, da con-

fi ança e da boa-fé, impõe-se reconhecer que, “se irregularidade tivesse 
havido, o que não se afi gura, a apontada participação do ICMBio e as 
altissonantes negativas do Ibama acabaram por convalidá-la, nos ter-
mos do art. 55 da Lei 9.784, de 1999”, conforme destacado pelo emi-
nente Professor Juarez Freitas.

Nesse sentido, ainda, averbou o ilustre Min. Gilmar Mendes, ao pro-
ferir voto no RE nº 466.546-RJ, publicado na RTJ 199/1.250-1, verbis:

“Esse princípio foi consagrado na Lei nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, tanto em seu artigo 2º, 
que estabelece que a Administração Pública obedecerá ao princípio da segurança jurídica, 
quanto em seu artigo 54, que fi xa o prazo decadencial de cinco anos, contados da data em 
que foram praticados os atos administrativos, para que a Administração possa anulá-los.

Em diversas oportunidades esta Corte manifestou-se pela aplicação desse princípio 
em atos administrativos inválidos, como subprincípio do Estado de Direito, tal como nos 
julgamentos do MS 24.268, DJ de 17.09.04, e do MS 22.357, DJ de 05.11.04, ambos por 
mim relatados.

Ressalte-se que a Administração busca anular um ato praticado há mais de 14 anos, 
não levando em consideração a impossibilidade de sua anulação, em face da decadência 
administrativa, e, ainda, que, à época dos fatos, a sua constitucionalidade era controvertida.

Esta 2ª Turma, ao julgar o RE 442.683, Rel. Carlos Velloso, sessão de 13.12.05, aplicou, 
em caso análogo, o princípio da segurança jurídica, para limitar os efeitos da inconstitucio-
nalidade na forma de provimento dos cargos públicos:
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‘Ementa: Constitucional. Servidor público: provimento derivado: inconstitucionalidade: 
efeito ex nunc. Princípios da boa-fé e da segurança jurídica.

I – A Constituição de 1988 instituiu o concurso público como forma de acesso aos car-
gos públicos. CF, art. 37, II. Pedido de desconstituição de ato administrativo que deferiu, 
mediante concurso interno, a progressão de servidores públicos. Acontece que, à época 
dos fatos – de 1987 a 1992 –, o entendimento a respeito do tema não era pacífi co, certo 
que apenas em 17.02.1993 o Supremo Tribunal Federal suspendeu, com efeito ex nunc, a 
efi cácia do art. 8º, III; do art. 10, parágrafo único; do art. 13, § 4º; do art. 17; e do art. 33, 
IV, da Lei 8.112, de 1990, dispositivos esses que foram declarados inconstitucionais em 
27.08.1998: ADI 837/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ de 25.06.1999.

II – Os princípios da boa-fé e da segurança jurídica autorizam a adoção do efeito ex 
nunc para a decisão que decreta a inconstitucionalidade. Ademais, os prejuízos que advi-
riam para a Administração seriam maiores que eventuais vantagens do desfazimento dos 
atos administrativos.

III – Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
IV – RE conhecido, mas não provido.’
Além disso, acentue-se, desde logo, que, no direito brasileiro, jamais se aceitou a ideia 

de que a nulidade da lei importaria na eventual nulidade de todos os atos que com base 
nela viessem a ser praticados. Embora a ordem jurídica brasileira não disponha de preceitos 
semelhantes aos constantes do § 79 da Lei do Bundesverfassungsgericht, que prescreve 
a intangibilidade dos atos não mais suscetíveis de impugnação, não se deve supor que a 
declaração de nulidade afete, entre nós, todos os atos praticados com fundamento na lei 
inconstitucional. É verdade que o nosso ordenamento não contém regra expressa sobre o 
assunto, aceitando-se, genericamente, a ideia de que o ato fundado em lei inconstitucional 
está eivado, igualmente, de iliceidade (cf., a propósito, RMS 17.976, Rel. Amaral Santos, 
RTJ 55, p. 744). Concede-se, porém, proteção ao ato singular, em homenagem ao princípio 
da segurança jurídica, procedendo-se à diferenciação entre o efeito da decisão no plano 
normativo (Normebene) e no plano do ato singular (Einzelaktebene) mediante a utilização 
das chamadas fórmulas de preclusão (cf. IPSEN, Jörn. Rechtsfolgen der Verfassungswidri-
gkeit von Norm und Einzelakt. Baden-Baden, 1980. p. 266 e ss. Ver, também, MENDES, 
Gilmar. Jurisdição Constitucional. São Paulo, 1999. p. 271).

Assim, os atos praticados com base na lei inconstitucional que não mais se afi gurem 
suscetíveis de revisão não são afetados pela declaração de inconstitucionalidade.”

Embora se reconheça o poder-dever da Administração em anular 
seus próprios atos quando eivados de ilegalidade, porquanto da inteira 
submissão da atuação administrativa ao princípio da legalidade, o certo 
é que essa prerrogativa precisa ser compatibilizada com outro princípio 
próprio do Estado Democrático de Direito, qual seja, o da segurança 
jurídica.

Mesmo considerando que “a Administração pode anular seus pró-
prios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, porque deles 
não se originam direitos”, tal prerrogativa somente pode ser levada a 
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efeito no limite temporal insculpido no art. 54 da Lei nº 9.784/99. Ultra-
passado o prazo decadencial da norma referida sem que o ato impugna-
do fosse expurgado do universo jurídico, prevalece a segurança jurídica 
em detrimento da legalidade da atuação administrativa.

Nesse sentido, também o entendimento da doutrina, consoante lecio-
na Fritz Fleiner, verbis:

“L’autorité ne doit faire usage de sa faculté de retirer ou de modifi er une disposition 
édictée para elle que lorsque l’intérêt public l’exige. Elle ne doit pas troubler à la légère 
des situations existantes, qui se sont établies sur la base de ses dispositions; elle ne doit pas 
davantage, parce que son point de vue juridique aurait changé, déclarer non valables des 
possessions des citoyens qu’elle a laissées subsister sans contestation pendant des annés, 
quand il n’y a pas nécessité absolue. La maxime quieta non movere et le principe de la 
bonne foi (Treu und Glauben) doivent valoir pour les autorités administratives également. 
Mais évidemment, la possibilité du retrait d’une disposition qui lui est avantageuse est tou-
jours suspendue sur la tête du citoyen comme une épée de Damoclès. Le législateur a par 
suite dû songer à limiter ce droit de retrait des dispositions pour le cas où la considération 
de la sécutité juridique l’exige. C’est ainsi qu’il a reconnu l’immutabilité notamment aux 
dispositions créatrices de droits ou d’obligations que ne peuvent être édictées par l’autorité 
qu’après une procédure d’opposition ou d’enquête approfondie. Car une telle procédure 
a précisément pour objet, d’une part d’assurer la possibilité d’un examen des intérêts 
publics sous toutes les faces, mais d’autre part aussi d’offrir au citoyen la garantie que la 
disposition édictée de cette façon ne sera plus modifi ée.” (In Les principes généraux du 
droit administratif allemand. Traduction de Ch. EISENMANN. Paris: Librairie Delagrave, 
1933. p. 126-7)

Em voto que proferiu quando integrante da Corte, publicado na RTR-
F/4ª Região, v. 6, p. 269, disse o então Des. Federal Gilson Dipp, verbis:

“A Administração Pública pode, de modo implícito, pelo silêncio ou pela inação, durante 
prolongado lapso temporal, ratifi car ato administrativo. O Poder Público atentaria contra 
a boa-fé dos destinatários da administração se, com base em supostas irregularidades, por 
ele tanto tempo toleradas, pretendesse a supressão do ato.”

Nesse sentido, recente precedente do Eg. STF, verbis:
“MS 24268/MG, Rel. Acórdão Min. GlLMAR MENDES, DJ 17.09.2004
Mandado de Segurança. 2. Cancelamento de pensão especial pelo Tribunal de Contas 

da União. Ausência de comprovação da adoção por instrumento jurídico adequado. Pensão 
concedida há vinte anos. 3. Direito de defesa ampliado com a Constituição de 1988. Âmbito 
de proteção que contempla todos os processos, judiciais ou administrativos, e não se resume 
a um simples direito de manifestação no processo. 4. Direito constitucional comparado. 
Pretensão à tutela jurídica que envolve não só o direito de manifestação e de informação, 
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mas também o direito de ver seus argumentos contemplados pelo órgão julgador. 5. Os 
princípios do contraditório e da ampla defesa, assegurados pela Constituição, aplicam-se a 
todos os procedimentos administrativos. 6. O exercício pleno do contraditório não se limita 
à garantia de alegação oportuna e efi caz a respeito de fatos, mas implica a possibilidade de 
ser ouvido também em matéria jurídica. 7. Aplicação do princípio da segurança jurídica, 
enquanto subprincípio do Estado de Direito. Possibilidade de revogação de atos administra-
tivos que não se pode estender indefi nidamente. Poder anulatório sujeito a prazo razoável. 
Necessidade de estabilidade das situações criadas administrativamente. 8. Distinção entre 
atuação administrativa que independe da audiência do interessado e decisão que, unilate-
ralmente, cancela decisão anterior. Incidência da garantia do contraditório, da ampla defesa 
e do devido processo legal ao processo administrativo. 9. Princípio da confi ança como 
elemento do princípio da segurança jurídica. Presença de um componente de ética jurídica. 
Aplicação nas relações jurídicas de direito público. 10. Mandado de Segurança deferido para 
determinar observância do princípio do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).”

Nesse sentido, ainda, precedentes do Eg. STJ, verbis:
“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. LEI 1.711/52. CUMULAÇÃO DE 

VANTAGENS. REVISÃO DE APOSENTADORIA. DECADÊNCIA PARA ADMINIS-
TRAÇÃO REVER SEUS ATOS. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPRO-
VIDO.

1. É entendimento pacífi co desta Corte de se reconhecer a decadência do direito da 
administração de proceder a revisão de aposentadoria quando transcorridos mais de cinco 
anos entre o ato concessivo do referido benefício e a instauração do procedimento admi-
nistrativo. 2. Agravo regimental desprovido.” (STJ, 5ª Turma, AGA 422441, Rel.: Min. 
Laurita Vaz, DJ: 24.02.2003)

É oportuno, no caso, o ensinamento do saudoso Mestre Miguel Rea-
le em sua obra clássica Revogação e anulamento do ato administrativo. 
Rio de Janeiro: Forense, 1980. p. 71-2, verbis:

“Assim sendo, se a decretação de nulidade é feita tardiamente, quando a inércia da 
Administração já permitiu se constituíssem situações de fato revestidas de forte aparência 
de legalidade, a ponto de fazer gerar nos espíritos a convicção de sua legitimidade, seria 
deveras absurdo que, a pretexto da eminência do Estado, se concedesse às autoridades um 
poder-dever indefi nido de autotutela. Desde o famoso affaire Cachet, é esta a orientação 
dominante no Direito francês, com os aplausos de Maurice Hauriou, que bem soube pôr 
em realce os perigos que adviriam para a segurança das relações sociais se houvesse pos-
sibilidade de indefi nida revisão dos atos administrativos.”

Realmente, é manifesto que a doutrina da pretendida nulidade ab ini-
tio da lei inconstitucional não pode ser entendida em termos absolutos, 
pois que os efeitos de fato que a norma produziu não podem ser supri-
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midos, de forma sumária, por simples obra de uma decisão judicial.
Nesse sentido, os Tribunais têm encontrado meios para salvar certos 

efeitos de fato que a inconstitucionalidade não pode cancelar.
Certamente inspirado na jurisprudência, notadamente na do STF, o 

Legislativo, recentemente, editou a norma constante no art. 27 da Lei 
nº 9.868/99.

Ao comentar o alcance do mencionado dispositivo legal, assinala o 
eminente jurista Teori Albino Zavascki, em sua já consagrada obra Efi -
cácia das sentenças na jurisdição constitucional. São Paulo: Rev. dos 
Tribs., 2001. p. 49-50, verbis:

“Essa doutrina, que afi rma a nulidade da norma inconstitucional e a natureza declaratória 
da sentença que a reconhece, não fi ca, de modo algum, comprometida com a regra constante 
do art. 27 da Lei 9.868, de 10.11.1999, segundo a qual, ‘ao declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional 
interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços dos seus 
membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tenha efi cácia a partir 
de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fi xado’. Tal dispositivo, 
na verdade, reafi rma a tese, pois deixa implícito que os atos praticados com base em lei 
inconstitucional são atos nulos e que somente podem ser mantidos em virtude de fatores 
extravagantes, ou seja, por ‘razões de segurança pública ou de excepcional interesse social’. 
Ao mantê-los, pelos fundamentos indicados, o Supremo não está declarando que foram atos 
válidos, nem está assumindo a função de ‘legislador positivo’, criando uma norma – que só 
poderia ser de hierarquia constitucional – para validar atos inconstitucionais. O que o Supre-
mo faz, ao preservar determinado status quo formado irregularmente, é típica função de juiz.

Não é nenhuma novidade, na rotina dos juízes, a de terem diante de si situações de 
manifesta ilegitimidade cuja correção, todavia, acarreta dano, fático ou jurídico, maior do 
que a manutenção do status quo. Diante de fatos consumados, irreversíveis ou de reversão 
possível, mas comprometedora de outros valores constitucionais, só resta ao julgador – e 
esse é o seu papel – ponderar os bens jurídicos em confl ito e optar pela providência menos 
gravosa ao sistema de direito, ainda quando ela possa ter como resultado a manutenção de 
uma situação originariamente ilegítima. Em casos tais, a efi cácia retroativa da sentença de 
nulidade importaria a reversão de um estado de fato consolidado, muitas vezes, sem culpa 
do interessado, que sofreria prejuízo desmesurado e desproporcional. Mutatis mutandis, é 
justamente esse o quadro suposto pelo art. 27 da Lei 9.868, de 10.11.1999, o de um manifesto 
confl ito entre valores constitucionais de mesma hierarquia: de um lado, a nulidade do ato; 
de outro, o sério comprometimento da segurança jurídica ou de excepcional interesse social. 
Tendo de dirimi-lo, o STF faz prevalecer o bem jurídico que considera ser mais relevante 
na situação em causa, ainda que isso importe a manutenção de atos ou situações formados 
com base em lei que se pressupunha válida, mas que era nula. Isso é julgar, não legislar. O 
legislador cria normas para disciplinar situações futuras. O Supremo, ao aplicar o art. 27 
da Lei 9.868, de 10.11.1999, faz juízo de valor sobre fatos já passados.
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Aliás, mesmo antes do advento do referido dispositivo, o Supremo já decidira naquela 
linha de orientação: em nome de princípios constitucionais que considerou prevalecentes 
nas circunstâncias do caso, manteve efeitos pretéritos originados de norma reconhecida-
mente inconstitucional.”

E, adiante, faz referência o eminente magistrado à jurisprudência do 
STF, verbis:

“Assim, em julgados de 1986 e 1993, apesar do reconhecimento da inconstitucionalidade 
das normas de que se originaram, o Supremo manteve, assim mesmo, vantagens auferidas 
por magistrados, porque entendeu que a recomposição da situação irregular importaria 
comprometimento do princípio da irredutibilidade de vencimentos (STF, RE 105.789, 2ª 
Turma, Ministro Carlos Madeira, RTJ 118:300; RE 122.202, 2ª Turma, Ministro Francisco 
Rezek, DJ de 08.04.1994).” (In Op. cit., p. 50, nota 29)

Nesse sentido, ainda, o ensinamento do saudoso Ministro João Lei-
tão de Abreu, em sua obra A validade da ordem jurídica. Porto Alegre: 
Livraria do Globo, 1964. p. 162-3, verbis:

“Certas situações, criadas em razão da norma inconstitucional, são, por isso, às vezes, 
reputadas intangíveis, apesar de se dar pela inconstitucionalidade da lei. A mesma tutela 
que a ordem jurídica, em determinados casos, confere ao ato aparente, na órbita do direito 
privado, é estendida, desta sorte, pela doutrina que não qualifi ca como nula e nenhuma a 
lei inconstitucional, ao ato desconforme com a Constituição. Múltiplos são os argumentos 
que se alinham para defender o princípio de que cumpre proteger certos efeitos, produzi-
dos pelo ato irregular ou viciado. Alega-se, na ordem privatista, entre outras razões, que é 
imperioso proteger-se a boa-fé dos que tiveram como perfeito ou regular o ato que se veio 
a declarar nulo. Raciocina-se, no direito público, com a presunção de legitimidade dos atos 
que, nessa esfera, são emanados.

Quaisquer que sejam, porém, as explicações articuladas, a verdade é que, no fundo, 
são todas infl uenciadas, conscientemente ou não, pela ideia de que os fatos, em virtude da 
sua própria energia, impõem-se ao reconhecimento da ordem jurídica. Se é indiscutível 
que esta, pelas injunções normativas, infl ui nos comportamentos, sujeitando-os aos seus 
esquemas, é irrecusável, por outro lado, que os próprios comportamentos, reagindo, por 
vezes, contra as pautas, que lhe são prescritas pela ordem jurídica, seguem o seu próprio 
caminho, indiferentes às diretrizes que esta lhes assina. Pode a ordem jurídica, sem dúvida, 
hostilizar esses comportamentos e até perseguir, com medidas drásticas, os seus protago-
nistas. É o sistema jurídico levado, no entanto, a admiti-los como criadores de situação que 
merece tutela, quando a negativa de proteção for prejudicial à tranquilidade da ordem, que 
o direito, antes de tudo, quer garantir nas relações sociais. Nesse caso, a proteção da ordem 
jurídica não lhes é dispensada porque tenham sido os indivíduos, nos seus comportamen-
tos, autorizados a criar tais situações, mas porque estas, pela sua própria energia, forçaram 
o sistema jurídico a admitir-lhes os efeitos. As normas jurídicas instituídas de maneira 
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irregular não tiram, pois, a sua efi cácia de habilitação recebida pelo órgão que as editou 
para desviar-se das regras estabelecidas, de modo expresso, no direito positivo, quanto ao 
desempenho da sua atividade. A sua efi cácia jurídica resulta, antes, dos próprios fatos, não 
sendo impróprio afi rmar-se, para usar a expressão romana, que o direito, nessa hipótese, é 
criado rebus ipsis et factis.”

Nesse mesmo rumo inclinam-se os seguintes autores: C. A. Lúcio 
Bittencourt, in O controle jurisdicional da constitucionalidade das leis. 
2. ed. Forense, 1968. p. 148-9; Gilmar Ferreira Mendes, in Controle de 
constitucionalidade. Saraiva, 1990. p. 279-280; Marilisa D’Amico, in 
Giudizio sulle leggi ed effi cacia temporale delle decisioni di incostitu-
zionalità. Milano: Dott. A. Giuffrè, 1993. p. 125 e seguintes; Maurice 
Hauriou, in Notes D’Arrèts sur décisions du Conseil D’État et du Tribu-
nal des Confl its. Paris: Sirey, 1929. Tomo 2. p. 105 e seguintes.

Outra não é a lição recolhida no direito norte-americano, consoante 
se constata da leitura do Corpus Juris Secundum. St. Paul, Minn.: West 
Publishing CO., 1984. v. 16. p. 359, § 108, verbis:

“This general rule, however, has been greatly modifi ed, is not to be applied in all cases, 
is not absolutely or universally true, and there are various exceptions thereto. It has been 
stated that it is affected by several other considerations, that a realistic approach has been 
eroding this doctrine, that such broad statements must be taken with qualifi cations, that 
even an unconstitutional statute is an operative fact, at least prior to a determination of 
constitutionality, and may have consequences which cannot justly be ignored.”

Essa, também, é a jurisprudência dos Tribunais dos Estados Unidos 
da América, conforme noticia Oliver P. Field, em sua clássica monogra-
fi a The effect of an unconstitutional statute. Minneapolis: The Universi-
ty of Minnesota Press, 1935. p. 2, verbis:

“In some instances all courts, federal and state, decide by giving effect to unconstitu-
tional statutes, and giving effect to them directly, as such, for the case under consideration; 
in other instances all courts agree that effect shall be given to such statutes by use of other 
legal rules or doctrines, such as estoppel, de facto, or clean hands in equity.”

Ao proferir o seu voto no julgamento da Reclamação nº 173- DF 
(Pleno), disse o eminente Min. José Néri da Silveira, verbis:

“É indiscutível tratar-se de problema melindroso o que se refere à proteção de certos 
efeitos decorrentes do cumprimento de leis inconstitucionais. Opõem-se, nesse sentido, 
restrições à regra de que a lei inconstitucional é nula ab initio, ou, como também se ex-
pressou, entre nós, a fórmula null and void, nula e nenhuma. É entendido, nesse particular, 
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que, embora infringente da Constituição, o ato legislativo assim marcado é um fato efi caz 
(it is an operative fact). Estabeleceu-se, segundo certa corrente doutrinária, que, ‘assim 
como, em direito privado, se protege o ato jurídico em cuja engendração se insinuou 
algum vício, mantendo-se-lhe, em parte, os efeitos produzidos, malgrado a sua anulação 
pelo órgão judiciário’, no plano do direito público, igual providência cabe quanto ao ato 
inconstitucional. Da mesma maneira como se há de tutelar, na esfera do direito privado, 
em determinados casos, o ato aparente, entende a doutrina, que não qualifi ca como nula 
e nenhuma lei inconstitucional, que importa seja estendida aos atos em desconformidade 
com a Constituição igual proteção. Se, na ordem privatista, dentre outras razões, argúi-se 
a necessidade de proteger a boa-fé dos que tiveram como perfeito ou regular o ato que se 
veio a declarar nulo, no direito público, raciocina-se com a presunção de legitimidade dos 
atos que, nessa esfera, são emanados.” (In RTJ 131/29)

Noutro passo, conclui o ilustre Magistrado, verbis:
“De outra parte, se é certo que os atos administrativos podem ser anulados pela própria 

autoridade que os praticou, ou de maior graduação, quando contrários à Constituição ou à 
lei, conforme amplamente examinou esta Consultoria-Geral, em seu Parecer nº 7, de 24 de 
julho de 1965, publicado no Diário Ofi cial do Estado, edição de 24 de setembro de 1965, não 
menos exato é que, segundo esse princípio, há limites ao poder de revisão do ato adminis-
trativo pela própria Administração. A par do direito adquirido de terceiro, a necessidade de 
o Estado garantir clima de segurança nas relações sociais e na ordem jurídica, a presunção 
de legitimidade dos atos da Administração, robustecida notadamente pelo transcurso de 
largo trato de tempo, desde a prática do ato inquinado de vício, aconselham a manutenção 
de situações jurídicas novas decorrentes de atos embora contaminados de ilegalidade ou 
inconstitucionalidade, e, pois, a sua não decretação de insubsistência.” (In op. cit., p. 30)

Nesse sentido, a jurisprudência do STF em inúmeros julgados (RE nº 
85.179-RJ, rel. Min. Bilac Pinto, in RTJ 83/921).

A respeito, ainda, precedente do Eg. STF, verbis:
“EMENTA: – RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE 

INCONSTITUCIONALIDADE EM TESE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ALEGAÇÃO DE DIREITO ADQUIRIDO.

Acórdão que prestigiou lei estadual à revelia da declaração de inconstitucionalidade 
desta última pelo Supremo. Subsistência de pagamento de gratifi cação mesmo após a deci-
são erga omnes da Corte. Jurisprudência do STF no sentido de que a retribuição declarada 
inconstitucional não é de ser devolvida no período de validade inquestionada da lei de 
origem – tampouco paga após a declaração de inconstitucionalidade.

Recurso Extraordinário provido em parte.” (STF – 2ª Turma – RE 122202-6-MG, Rel. 
Min. Francisco Rezek, DJ de 08.09.94)

Lançados tais fundamentos, diante da validade da Declaração de 
Reserva de Disponibilidade Hídrica objeto da Resolução nº 362/2008, 
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bem como da validade da licença ambiental prévia nº 17648 concedida 
pelo IAP à Engivix Engenharia S/A para construção da UHE Baixo 
Iguaçu e, nessa esteira, do procedimento administrativo nº 99304839 e 
do leilão A-5 realizado pela Aneel, impõe-se a reforma da r. sentença 
para reconhecer a improcedência dos pedidos formulados na presente 
ação civil pública.

Sem custas e honorários, forte no art. 18 da Lei nº 7.347/85.
Ante o exposto, voto por dar provimento às apelações.
É o meu voto.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Maria Lúcia Luz Leiria: Pedi vista para 
melhor análise da sensível questão debatida nos autos, qual seja, a ins-
talação de usina hidrelétrica no Rio Iguaçu, em local extremamente 
próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, que abarca dois patrimônios 
naturais protegidos: as Cataratas do Iguaçu e a Mata Atlântica.

Trata-se de ponderar entre o indispensável progresso social e o di-
reito constitucional ao meio ambiente saudável. Ambos são protegidos 
e importantes ao ser humano, motivo pelo qual a garantia de um deve 
ser confi rmada quando, e somente quando, cumpridos estritamente to-
dos os pressupostos e requisitos legais que garantam o não prejuízo do 
outro.

Neste momento, com esta Ação Civil Pública, o Ministério Públi-
co Federal não pretende inviabilizar qualquer pretensão de exploração 
energética no local, mas visa a garantir que todo o processo seja reali-
zado nos estritos limites da legislação de regência.

Este é o motivo pelo qual o parquet objetiva, conforme sua exordial, 
anular a Licença Ambiental Prévia nº 17648 pelo Instituto Ambiental 
do Paraná – IAP à empresa Engevix Engenharia S/A para construção da 
Usina Hidrelétrica Baixo Iguaçu, retomando o procedimento com todas 
as etapas que entende terem sido descumpridas.

Entendo, data máxima vênia, que a sentença deve ser mantida, mo-
tivo pelo qual peço vênia para divergir do Eminente Relator. Minha 
divergência funda-se em três pontos: (a) a competência do Ibama, (b) 
os vícios e as lacunas do EIA/Rima que precede a concessão de Licença 
Ambiental Prévia – LAP e (c) o descumprimento dos requisitos do art. 
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4º da Resolução 237 do Conama para a concessão de licença, em espe-
cial a falta de anuência do ICMBio.

Destaco, por oportuno, que a ADI 4029, que questionava o rito pelo 
qual foi aprovada a MP 366/07 (transformada na Lei 11.516/07) e foi 
julgada parcialmente procedente pelo Supremo Tribunal Federal em 
sessão realizada em 07.03.2012, foi afetada diretamente pelo julgamen-
to, em 08.03.2012, de Questão de Ordem levantada pela Advocacia-
Geral da União. Com a decisão, o Plenário modifi cou a proclamação 
anterior, julgou improcedente a ADI e declarou a inconstitucionalidade 
incidental dos arts. 5º, caput, e 6º, §§ 1º e 2º, da Resolução 1/2002 do 
Congresso Nacional, modulando os efeitos da decisão, válida apenas 
para as Medidas Provisórias posteriores a este julgamento, convalida-
das aquelas editadas até então.

Passo à análise de cada ponto de minha divergência. Antes, porém, 
vejamos o tipo de empreendimento e sua localização.

Parque Nacional Iguaçu e UHE Baixo Iguaçu

O Parque Nacional do Iguaçu (Parna Iguaçu/PNI) foi criado pelo 
Decreto 1.035/1939. Em 1981, foi elaborado seu primeiro Plano de Ma-
nejo. Em 1986, recebeu a distinção de Patrimônio Natural da Huma-
nidade pela Unesco. Foi reconhecido como patrimônio nacional pela 
Constituição Federal de 1988, que enfatizou:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de 
uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público 
e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

(...)
§ 4º – A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o Pantanal 

Mato-Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua utilização far-se-á, na 
forma da lei, dentro de condições que assegurem a preservação do meio ambiente, inclusive 
quanto ao uso dos recursos naturais.

(...)”

Trata-se, então, de Unidade de Conservação Federal, com área total 
de 185.252,20 ha, qualifi cada como Parque Nacional, que, nos termos 
do art. 11 da Lei 9.985/00, “tem como objetivo básico a preservação de 
ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, 
possibilitando a realização de pesquisas científi cas e o desenvolvimento 
de atividades de educação e interpretação ambiental, de recreação em 
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contato com a natureza e de turismo ecológico”.
Um Parque Nacional não se encerra em si mesmo. O Parna Igua-

çu não é diferente. No entorno de toda unidade de conservação, “as 
atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específi cas, 
com propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade”, 
área denominada Zona de Amortecimento, assim defi nida pelo art. 2º, 
XVIII, da Lei 9.985/00. O art. 2º da Resolução 13/90 do Conama deli-
mita a Zona de Amortecimento em 10 km de raio a contar dos limites 
da Unidade.

Embora esta área não seja mais patrimônio da União, é forçoso re-
conhecer que as atividades nela exercidas, porque têm infl uência no 
meio ambiente acolhido pela Unidade, devem ser por ela reguladas e 
fi scalizadas, denotando seu interesse e sua responsabilidade. Nessa área 
é permitido ao órgão gestor da unidade estabelecer normas específi cas 
regulamentando a ocupação e o uso dos recursos (art. 25, § 1º, da Lei 
9.985/00). Ou seja, é área de regulamentação e cuidados específi cos.

A previsão legal tem por escopo a higidez dos entornos, porque a 
natureza não vive, progride e se regenera em pontos estanques e iso-
lados. A Unidade é fi sicamente delimitada, mas o bioma por ela prote-
gido vai além de suas cercas, de forma que desmatamentos, cheias por 
barragens, secas por desvios ou agrotóxicos em plantações infl uenciam 
a vida dentro do Parque, o deslocamento das espécies, a reprodução da 
fauna e da fl ora protegidas e o volume indispensável de água para sua 
manutenção, não apenas em rios e lagos superiores, mas, também, em 
seus lençóis freáticos.

Édis Milaré leciona que
“a zona de amortecimento é, portanto, uma faixa de terreno que margeia as unidades de 
conservação, exceto Áreas de Proteção Ambiental e Reservas Particulares do Patrimônio 
Natural, com a fi nalidade, como o próprio nome está a indicar, de amortecer ou mitigar 
os impactos produzidos pelas atividades externas que sejam incompatíveis com o manejo 
da unidade.” (Direito do ambiente: a gestão ambiental em foco. 6. ed. São Paulo: Revista 
dos Tribunais, 2009)

É a área circundante da Unidade que a protege de atividades para 
além dela. Por óbvio que atividades de impacto na própria Zona de 
Amortecimento devem ser avaliadas com maior cuidado. Embora não 
seja área submetida ao mesmo plano de manejo da própria Unidade, 
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tem manejo diferenciado das demais propriedades particulares em ge-
ral, tendo em vista a ocorrência natural do chamado “efeito de borda”, 
um fator de risco importante para a regeneração e a conservação dos 
biomas, efeito estudado pelo Professor Mauro Galetti, da Unesp.

O autor Geraldo de Azevedo Maia Neto explica que “Entende-se por 
efeito de borda as modifi cações nos parâmetros físicos, químicos e bio-
lógicos observadas na área de contato do fragmento de vegetação com 
a matriz circundante. Ou seja, é a infl uência física, química, biológica e 
antropogênica nas imediações das unidades de conservação” (http://jus.
com.br/revista/texto/14899/area-circundante-e-zona-de-amortecimen-
to-das-unidades-de-conservacao-da-natureza#ixzz1pJwuzjcq).

Informa o autor que os estudos de ecologia indicam que “Esse efeito 
de borda costuma afetar a biota e reduzir quantitativa e qualitativamen-
te a biodiversidade das unidades de conservação, representando riscos 
à gestão dessas áreas”.

O Parque é banhado pelo Rio Iguaçu. Os Estudos de Inventários 
Hidrelétrico de sua bacia hidrográfi ca datam de 1970, evidenciado o 
alto potencial na região. O primeiro projeto para implantação de uma 
usina no local em comento, a UHE Capanema, foi vetado pela Aneel em 
2003, tendo em vista que a pretensão de produção de 1.200 MW seria 
acompanhada de inundação de parte do Parque.

O projeto foi refeito, agora sob o nome de UHE Baixo Iguaçu, para 
produção de 350 MW, aproveitando 16,58 m de queda bruta na modali-
dade fi o d’água. Trata-se de usina que dispensa formação de lago/reser-
va porque aproveita a força do próprio rio. Suas águas são conduzidas 
para a usina e posteriormente drenadas para o curso normal. O reserva-
tório é, então, muito menor, e não tem função de armazenamento.

Conforme informações da União, este reservatório, na UHE Baixo 
Iguaçu, está estimado em 31 km de extensão e 31,63 km² de inundação. 
A empresa vencedora da licitação para a construção da usina informa 
que, incluindo-se a área que será utilizada para deslocamentos, trans-
portes, depósitos, soma-se uma área de cerca de 600 ha ocupada. Não é 
uma área pequena.

Conforme mapas e informações dos autos, essa área inicia seus limi-
tes a 450 m dos limites da Unidade Federal.

Haverá, então, atividade no mínimo pouco compatível com aquela 
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prevista para uma Zona de Amortecimento já no momento da cons-
trução da Usina. Terminada a obra, as partes informam nos autos suas 
pretensões nos Planos de Recuperação.

Enfatizo que nem a legislação de regência, nem a Constituição Fe-
deral vedam, em defi nitivo, a utilização de recursos naturais dentro das 
Unidades de Conservação, menos ainda nas Zonas de Amortecimento. 
Como se vê do parágrafo único do art. 225 da CRFB/88 supratranscrito, 
a exploração pode ser feita, porém devidamente fi scalizada e estrita-
mente delimitada pelos termos legais, preenchidos em cada etapa os 
requisitos exigidos.

São esses requisitos que merecem ser detidamente aferidos nestes 
autos, e que tenho por não restarem integralmente observados, para ga-
rantir a higidez da exploração que pretende a União, por meio de suas 
agências Aneel e ANA, e as empresas particulares vencedoras da licita-
ção para a materialização da obra.

Antes de adentrar nessas questões, após estes breves histórico e rela-
tório, trato da competência para diligenciar e licenciar a obra.

Competência do Ibama

O licenciamento ambiental consiste em uma obrigação legal prévia 
à instalação de qualquer empreendimento ou atividade potencialmente 
poluidora ou degradadora do meio ambiente. Essa obrigação é compar-
tilhada pelo Ibama e pelos órgãos estaduais de meio ambiente, na con-
dição de integrantes do Sistema Nacional de Meio Ambiente – Sisna-
ma. Esse sistema é constituído pelos órgãos estatais destinados à imple-
mentação da política ambiental, em nível federal, estadual e municipal, 
tendo em vista a regra da competência ambiental concorrente estatuída 
no artigo 23 da Constituição Federal.

A Lei 6.938/81 e o Decreto 88.351/83 estabeleceram o rigoroso pro-
cedimento prévio, com expedição de Licença Ambiental Prévia (LAP), 
Licença Ambiental de Instalação (LAI) e Licença Ambiental de Opera-
ção (LAO).

Quanto à competência para a expedição de tais licenças, a Resolução 
237 do Conama estabelece caber ao Ibama:

“Art. 4º. Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis – Ibama, órgão executor do Sisnama, o licenciamento ambiental a que se refere 
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o art. 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e atividades com 
signifi cativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional, a saber:

I – localizadas ou desenvolvidas conjuntamente no Brasil e em país limítrofe; na pla-
taforma continental; na zona econômica exclusiva; em terras indígenas ou em unidades de 
conservação do domínio da União.

II – localizadas ou desenvolvidas em dois ou mais estados.
III – cujos impactos ambientais diretos ultrapassem os limites territoriais do país ou de 

um ou mais Estados.
(...)
§ 1º – O Ibama fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o exame 

técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se localizar a 
atividade ou o empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais órgãos 
competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios envolvidos no 
procedimento de licenciamento.

§ 2º – O Ibama, ressalvada sua competência supletiva, poderá delegar aos Estados o 
licenciamento de atividades com signifi cativo impacto ambiental de âmbito regional, uni-
formizando, quando possível, as exigências.”

Tenho por evidente, conforme fundamentação supra, que a constru-
ção de uma usina hidrelétrica com inundação a menos de 500 m de Uni-
dade de Conservação Federal que acolhe o bioma da Mata Atlântica, 
constitucionalmente protegido, deve necessariamente ter a intervenção 
do órgão de proteção ambiental federal, considerando que os impactos 
diretos e indiretos no Parna Iguaçu são inafastáveis, e que este é de inte-
resse nacional, caracterizada a previsão da norma de “empreendimentos 
e atividades com signifi cativo impacto ambiental de âmbito nacional 
ou regional (...) localizadas em unidades de conservação do domínio 
da União”.

Andou bem a sentença ao observar que
“tal repartição de atribuições restou fundada na ‘predominância do interesse’ com base 
nos impactos ambientais da atividade ou do empreendimento. Todavia, no caso dos autos, 
não há espaço para interpretação do termo predominância do interesse, pois os incisos I 
e III já impõem a participação do Ibama nas hipóteses de que tratam, as quais descrevem 
exatamente a situação do local. Logo, é incabível aceitar como válido procedimento em 
que tenha o IAP, sozinho, decidido acerca da licença prévia.

Também não pode ser considerada válida manifestação do Ibama (cópia extraída do 
Inquérito Civil Público instaurado pelo MPF em anexo) que atribua ao MP a competência 
para o licenciamento em questão, quando este deveria, caso pretendesse se utilizar da pre-
visão do § 2º acima transcrito, formalizar ato de delegação de competência, e não apenas 
afi rmar a competência do órgão estadual, como se esta automaticamente excluísse a sua. 
Situação que, caso tivesse ocorrido, ainda assim seria passível de discussão quanto à não 
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participação do Ibama.”

Entendo que a norma está a se referir a ser o impacto ambiental al-
bergado pelos limites da Unidade de Conservação, e não à localização 
do próprio empreendimento dentro dela. Ou seja, o regulamento versa 
sobre o impacto ambiental, em relação à Unidade, de qualquer empre-
endimento localizado em terreno limítrofe ou nas suas proximidades, 
em especial, como no caso dos autos, na Zona de Amortecimento.

Sendo juridicamente qualifi cada como “Floresta Nacional”, a área 
em questão é uma unidade de conservação de uso sustentável (art. 14, 
III, Lei nº 9.985/2000), com a cobertura fl orestal de espécies predomi-
nantemente nativas (art. 17, primeira parte), cujos objetivos são com-
patibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável de parcela 
dos seus recursos naturais (art. 7º, § 2º), o uso múltiplo sustentável dos 
recursos fl orestais e a pesquisa científi ca, com ênfase em métodos para 
exploração sustentável das fl orestas nativas (segunda parte do artigo 17 
da Lei 9.985/2000).

Assim já se manifestaram os nossos tribunais:
“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGO 

DE OBRA. ÁREA DE RELEVANTE INTERESSE ECOLÓGICO. (...) VIOLAÇÃO DO 
ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPACTO AMBIENTAL DE ÂMBITO NACIO-
NAL. NECESSIDADE DE LICENCIAMENTO EXPEDIDO PELO IBAMA. ANÁLISE 
DE SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVO DE RESOLUÇÃO. NÃO ENQUADRAMENTO 
NO CONCEITO DE ‘LEI FEDERAL’. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO 
ATO IMPUGNADO. MATÉRIA DE PROVA. SÚMULA 7/STJ.

(...)
3. O § 4º do art. 10 da Lei 6.938/81 não deixa dúvida acerca da competência atribuída 

ao Ibama para o licenciamento destinado à construção, à instalação, à ampliação e ao 
funcionamento de estabelecimentos e atividades capazes, sob qualquer forma, de causar 
degradação ambiental, quando tais atividades ou obras tiverem signifi cativo impacto 
ambiental, de âmbito nacional ou regional.

4. A obra em questão atinge o entorno de área de relevante interesse ecológico (ARIE 
FLORESTA DA CICUTA), criada pelo Decreto 90.792, de 9 de janeiro de 1985, editado 
pelo Presidente da República, além de constituir importante remanescente da Mata Atlân-
tica, o que evidencia a existência de interesse nacional, capaz de justifi car a atuação e a 
fi scalização do Ibama.

(...)” (REsp nº 910.647/RJ, Relatora Ministra Denise Arruda, 1ª Turma, julg. em 
07.10.2008, public. no DJe em 29.10.2008)

“AMBIENTAL. CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO. ÁREA DE PROTEÇÃO 
PERMANENTE. BEM DE PROPRIEDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA PARA A 
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EXPEDIÇÃO DE LICENÇA AMBIENTAL.
1. Compete ao Ibama a expedição de licença ambiental para a construção de empre-

endimento localizado em zona de amortecimento do Parque Nacional dos Lençóis Mara-
nhenses, na margem esquerda do Rio Preguiças, bem de propriedade da União. 2. Aplicação 
dos princípios da prevenção e da precaução. 3. Agravo de instrumento desprovido.” (TRF 
– Primeira Região; AG 0200501000569449, MA; Órgão Julgador: Sexta Turma; Data da 
decisão: 14.08.2006)

“AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLAN-
TAÇÃO DE USINA HIDRELÉTRICA. LICENÇA PRÉVIA. COMPETÊNCIA. RISCO 
DE DANOS SIGNIFICATIVOS AO MEIO AMBIENTE. EQUILÍBRIO ECOLÓGICO DO 
PARQUE NACIONAL DAS EMAS. PARTICIPAÇÃO DO IBAMA NO LICENCIAMEN-
TO. IMPRESCINDIBILIDADE. POSSIBILIDADE DE PERDA DO FINANCIAMENTO 
OBTIDO. INTERESSE PÚBLICO. PREVALÊNCIA. PRINCÍPIO DA PRECAUÇÃO. 
PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA LIMINAR.

1. O artigo 10, § 4º, da Lei 6.983/81 atribuiu competência ao Ibama para o licenciamento 
de empreendimentos que envolvam a utilização de recursos naturais e que sejam potencial-
mente causadores de signifi cativos danos ao meio ambiente, de âmbito regional ou nacional 
No caso, trata-se de empreendimento de impacto regional, pois visa ao abastecimento de 
energia a toda a região sudeste e integrará o sistema sul-sudeste do país.

2. A implantação de usina hidrelétrica em área que poderá infl uenciar diretamente o 
equilíbrio ecológico do Parque Nacional das Emas, em razão de sua proximidade, torna 
imprescindível a participação do Ibama em todas as fases do processo de licenciamento, 
como um dos órgãos licenciadores, devendo submeter-se ao seu crivo o EIA/Rima, bem 
como os demais estudos ambientais referentes ao empreendimento.

3. A alegação da possibilidade de perda do fi nanciamento obtido pela agravante, em 
razão da suspensão dos ritos da licença prévia determinada pelo juízo a quo, não deve 
prevalecer sobre o melhor interesse público que norteia a atividade do Poder Público em 
matéria ambiental.

4. O princípio da precaução recomenda, no presente caso, a participação do Ibama no 
processo de licenciamento, visando a coibir a ocorrência de danos ambientais irreparáveis 
no Parque Nacional das Emas.

5. Presentes os requisitos necessários à concessão da liminar na ação civil pública, 
consubstanciados na plausibilidade do direito invocado pelos autores e no fundado receio 
de dano irreparável, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

6. Agravo de instrumento improvido.” (TRF Primeira Região, AG 200001001367046. 
Órgão Julgador: Quinta Turma. Data da decisão: 24.11.2003)

Em síntese, em razão da localização e da natureza do empreendi-
mento, forte no princípio da precaução e com base na legislação de 
regência, a participação do Ibama na concessão dos licenciamentos é 
indispensável.

Dessa forma, a Licença Ambiental Prévia (LAP) concedida pelo Ins-
tituto Ambiental do Paraná (IAP) é nula, afetando todas as fases que lhe 
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foram posteriores, podendo ser tais estudos aproveitados em razão da 
economia e garantindo ao particular o exercício de suas atividades den-
tro dos limites da garantia de manutenção do meio ambiente saudável.

Fosse outro o entendimento, pela competência do órgão estadual, a 
Licença Prévia concedida ainda padece de dois vícios graves: insufi -
ciência dos programas de mitigação/compensação propostos no EIA/
Rima e falta de anuência do ICMBio sob o fundamento de desrespeito 
ao Plano de Manejo do Parque.

Estudo de Impacto Ambiental – EIA/Rima e Licença Ambiental Prévia 
– LAP

O Estudo de Impacto Ambiental e seu respectivo Relatório (EIA/
Rima), previstos no art. 10, § 3º, da Lei 6.803/80, dão início ao pro-
cedimento administrativo de licenciamento ambiental de atividade po-
tencialmente poluidora. São um documento técnico em que se avaliam 
as consequências para o ambiente decorrentes de determinado projeto.

Elaborado de forma sufi ciente, o estudo técnico lastreará o exame 
pelas autoridades competentes para a concessão das licenças prévia, de 
instalação e, posteriormente, de operação.

No caso de instalação de usina hidrelétrica em zona de amorteci-
mento do Parna Iguaçu, Unidade de Conservação federal, o EIA/Rima 
deve conter minucioso estudo do impacto, previsão de cumprimento do 
Plano de Manejo, estabelecimento de condições técnicas e compensa-
tórias (aqui incluído o Prad completo – Plano de Recuperação de Áreas 
Degradadas) e, por fi m, ser aceito pela entidade responsável pelas ações 
do Sistema Nacional de Unidades de Conservação (Sisnama), qual seja, 
o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 
autarquia criada pela Lei 11.516/07.

O Instituto é competente para propor, implantar, gerir, proteger, fi s-
calizar e monitorar as Unidades de Conservação e, na forma da Lei 
9.985/00, que disciplina o Sistema Nacional de Unidades de Conser-
vação (SNUC), é o órgão competente para autorizar a instalação do 
empreendimento em comento, inclusive de forma condicionada:

“Art. 36. Nos casos de licenciamento ambiental de empreendimentos de signifi cativo 
impacto ambiental, assim considerado pelo órgão ambiental competente, com fundamento 
em estudo de impacto ambiental e respectivo relatório EIA/Rima, o empreendedor é obrigado 
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a apoiar a implantação e a manutenção de unidade de conservação do Grupo de Proteção 
Integral, de acordo com o disposto neste artigo e no regulamento desta lei.

(...)
§ 3º Quando o empreendimento afetar unidade de conservação específi ca ou sua zona 

de amortecimento, o licenciamento a que se refere o caput deste artigo só poderá ser con-
cedido mediante autorização do órgão responsável por sua administração, e a unidade 
afetada, mesmo que não pertencente ao Grupo de Proteção Integral, deverá ser uma das 
benefi ciárias da compensação defi nida neste artigo.

(...)”

Assim, o licenciamento ambiental do projeto na Zona de Amorteci-
mento do Parna Iguaçu, independentemente do órgão licenciador, tem 
como pressuposto inafastável a autorização do ICMBio, que, para tan-
to, analisará a viabilidade ambiental do projeto, exclusivamente no que 
diz respeito a seus impactos ambientais no Parque.

A anuência pode ser concedida de forma condicionada à observân-
cia de determinadas diretrizes, circunstância que impõe ao particular, 
como requisito à permanência válida do ato, que se atenha aos limites 
impostos por ele.

No caso dos autos, o ICMBio foi consultado. Apontou falhas no EIA/
Rima por ausência de estudos específi cos para respeito ao Plano de Ma-
nejo do Parque e declarou a possibilidade de instalação após comple-
mentação do Estudo e, ainda, mediante uma série de condições aponta-
das como indispensáveis para a Licença Ambiental Prévia (LAP). Em 
síntese, a autorização foi condicional.

As condições impostas não foram todas incluídas na Licença Am-
biental Prévia (LAP) e, ainda, o EIA/Rima não foi complementado. 
Assim, o Instituto Ambiental do Paraná (IAP), além de não deter le-
gitimidade para a Licença Prévia, concedeu-a em desrespeito às Leis 
9.985/00 e 11.516/07.

O ICMBio, então, cassou a anuência, de forma que a Licença Am-
biental Prévia (LAP) deixou de ser lastreada em requisito indispensável, 
além de já não ter como base Estudo de Impacto Ambiental sufi ciente.

Tal situação é destacada pelo próprio Instituto em sua contestação, 
quando confi rma que o empreendimento padece de condições indispen-
sáveis, no momento, para a concessão de qualquer licença, conforme as 
aferições feitas por seus técnicos:

“As conclusões dos técnicos sobre o assunto, conforme Informação nº 018/2008/
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Direp (DOC. IV), referendada pela Presidente Substituta do ICMBio, levaram à seguinte 
conclusão:

‘Para atender ao processo de licenciamento e avaliar os impactos negativos advindos 
do empreendimento no Parque, foi elaborado, em 22 de julho de 2008, Parecer Técnico 
Conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/08 (PTC). O PTC apresenta uma síntese dos estudos 
constantes no EIA e apresenta duas listas: uma lista de 26 itens de estudos complementares, 
que se fazem necessários em relação ao EIA/Rima apresentado e que são essenciais para 
que o ICMBio avalie e julgue os impactos. O PTC também listou 22 itens como condicio-
nantes.’ (grifo nosso)

A título de esclarecimento, cumpre destacar que os estudos complementares precedem 
a expedição da licença prévia, sendo necessários quando o EIA/Rima deixou de analisar 
de forma exauriente alguma consequência do empreendimento.

Assim, tendo em vista que o objetivo da Licença Prévia é atestar a viabilidade ambiental 
do empreendimento (art. 8º da Resolução Conama 237/99), antes de sua concessão faz-se 
necessário o estudo completo da questão, inclusive mediante as complementações ao EIA/
Rima que os órgãos ambientais entenderem necessárias.

Por outro lado, as condicionantes são atividades que visam mitigar ou compensar os 
efeitos deletérios do empreendimento, sendo, no caso, requisitos à concessão da licença 
de instalação.

Dessa forma, é lógico afi rmar que os estudos complementares pressupõem espaço de 
dúvida quanto à viabilidade do empreendimento – fato a ser elucidado pela complemen-
tação –, ao passo que as condicionantes buscam reduzir os danos ambientais, superada 
que está a viabilidade dos impactos ao meio ambiente, inevitáveis em qualquer atividade.

No bojo do mencionado parecer, a equipe técnica, formada por representantes do ICM-
Bio e do IAP, após listarem os estudos complementares e as condicionantes necessárias, 
concluíram da seguinte forma:

‘Em suma, somente após vencidas todas as exigências técnicas acima mencionadas, 
bem como as legais, públicas e institucionais, é que o empreendimento poderá ser objeto 
do devido licenciamento, sendo este o entendimento dos técnicos que assinam o presente.’

Outrossim, observe-se que, ao conceder a autorização para o licenciamento ambiental 
da UHE Baixo Iguaçu (DOC. II), a Presidente Substituta do ICMBio expressamente con-
dicionou o ato aos termos do Parecer Técnico:

‘Nos termos do parecer técnico conjunto IAP/PNI-ICMBio nº 001/2008, relativo ao 
empreendimento denominado Usina Hidrelétrica do Baixo Iguaçu, estamos fi rmando nossa 
anuência para a emissão da licença prévia, nos termos do artigo 36, § 3º, da Lei nº 9.985/00, 
obedecidas as condicionantes estabelecidas no referido documento.’ (grifo nosso)

Ora, se o parecer técnico previa a necessidade de estudos complementares para ates-
tar a viabilidade do empreendimento, tendo a autorização expressamente condicionado 
o licenciamento ao quanto disposto no parecer, resta evidente que o ato somente persiste 
enquanto cumpridas as exigências contidas no estudo.

(...)
Logo após a edição do ato de suspensão, precisamente em 29.09.2008, foi publicada no 

Diário Ofi cial a Portaria ICMBio nº 322 (DOC. V), determinando a formação de grupo de 
trabalho destinado a avaliar a autorização – cuja natureza, repita-se, é provisória – concedida 
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ao empreendimento UHE Baixo Iguaçu.
Ao término dos trabalhos, as expertises constataram que, com base nos estudos atual-

mente apresentados, a construção da usina no entorno do Parna do Iguaçu não representaria 
garantia de melhor gestão ambiental no entorno da unidade de conservação, recomendando 
a cassação da autorização, nos termos do parecer em anexo (DOC. VI).

Tendo em vista as conclusões técnicas exaradas nas conclusões do grupo de trabalho, 
corroboradas pela manifestação das diversas autoridades responsáveis, o Presidente do 
ICMBio decidiu pela cassação da autorização emitida pela Instituto, nos termos da Decisão 
nº 012/2008-GP/ICMBio (DOC. VII).

Desta feita, haja vista que à Administração, por meio do exercício de seu poder de 
autotutela, é dado rever seus posicionamentos, desde que amparados por motivos justifi -
cados, o ICMBio afastou a autorização outrora concedida, com base nos estudos técnicos 
então presentes.

Ora, se a legislação ambiental estabelece a anuência do órgão gestor como pressuposto 
essencial ao licenciamento, é evidente que a retirada do ato do mundo jurídico acarreta 
consequências diretas no procedimento conduzido pelo IAP.

Não há que se falar, destaque-se, em suposto ato jurídico perfeito, consubstanciado no 
entendimento de que a anuência exauriu seus efeitos com a emissão da licença prévia pelo 
órgão estadual. (...)”

Ou seja, o Instituto, observando justamente as lacunas no EIA/Rima 
acima mencionadas, impôs complementação dos estudos e condicio-
nantes à licença (Parecer Técnico Conjunto – DOC I).

Os estudos para complementação do EIA/Rima não foram realiza-
dos. A Licença Ambiental Prévia (LAP) foi concedida sem prever todas 
as condicionantes. O ICMBio cassou sua anuência.

É forçoso reconhecer a falta de estudos para o prosseguimento do 
projeto tal como pretendem as partes-rés. Entendo que a Licença Am-
biental Prévia (LAP) deve ser concedida pelo Ibama. Porém, mesmo 
que se entenda pela legitimidade do Instituto Ambiental do Paraná 
(IAP), apenas após novos estudos para o EIA/Rima e, então, elaboração 
de Licença Ambiental Prévia (LAP) com todas as condicionantes do 
ICMBio e sua respectiva anuência válida é que se pode dar andamento 
ao projeto.

A sentença proferida pelo MM Juízo de primeiro grau ainda trans-
creve parte do parecer técnico realizado por equipe multidisciplinar ins-
tituída pela Portaria 2240/08 da Reitoria da Universidade Estadual do 
Oeste do Paraná – Unioeste:

“De modo geral, o Cap. VII – diagnóstico do Meio Físico – apresentado carece de 
algumas especifi cações relativas à Bacia do Baixo Iguaçu. Foram apresentados vários 
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fatores relativos à Bacia do Iguaçu de forma desconexa com a Bacia a qual será afetada 
diretamente pelos impactos gerados pela Usina Hidrelétrica.

De forma geral, no capítulo H, a metodologia utilizada para avaliar impactos ambientais 
ad hoc pode ser considerada subjetiva em certos aspectos de classifi cação dos impactos 
gerados para alguns fatores. Assim, maior atenção deverá ser dada às medidas mitigadoras 
e aos programas de monitoramento.

Também foram observados, em alguns itens, a falta de dados mais consistentes, ou 
seja, com amostragens mais representativas da análise de qualidade de água, bem como 
dados mais recentes. (...)

O estudo realizado não contempla o SNUC (...).
Nesse contexto, o Parque Nacional do Iguaçu proíbe a instalação de UHE no entorno 

do PNI, sendo considerado superfi cialmente no EIA/Rima.
Em relação ao meio Socioeconômico, ainda carece de várias informações para que se 

possa ter um diagnóstico mais fi el à realidade dos municípios, contribuindo assim para 
uma análise mais apuradas dos possíveis impactos do empreendimento. (...)

Não está claro como serão efetivados os programas, bem como o montante dos recursos 
(...). (fl s. 492/493 dos autos suplementares – Anexo 10”

Após tal constatação, não merece retoques a sentença ao enfatizar 
que se deve privilegiar o princípio da precaução, ao menos no que diz 
respeito ao estabelecimento do órgão competente para licenciar o em-
preendimento, já que o projeto está previsto para o entorno de unidade 
de conservação cujo plano de manejo sequer foi considerado no EIA/
Rima e que, ainda, padece de anuência legalmente exigida pelo órgão 
ambiental competente.

Entendo, assim, que a Licença Prévia é nula por incompetência do 
órgão estadual, por insufi ciência do EIA/Rima em descumprimento ao 
ICMBio e por ausência de anuência deste, nos termos da legislação de 
regência e em cumprimento ao direito constitucional a um meio am-
biente saudável.

Ante o exposto, voto por negar provimento aos recursos de apela-
ção.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001566-29.2010.404.7006/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior

Apelantes: Eder Renato Rickli
Edison Rogerio Rickli

Advogado: Dr. Danilo Knijnik
Apelantes: Estado do Paraná

Instituto Ambiental do Paraná – IAP
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis – Ibama
Apelante: Karina Rickli

Advogado: Dr. Danilo Knijnik
Apelante: Rede Brasileira para Conservação dos Recursos Hídricos e 

Naturais Amigos das Águas – ADA
Advogado: Dr. Vitório Sorotiuk

Apelante: Wilson Rickli
Advogado: Dr. Danilo Knijnik

Apelados: Os mesmos
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Ação civil pública. Extração em fl oresta nativa secundária de mata 
atlântica. Licenciamento irregular. Agravo retido. Nulidade da multa 
aplicada por interposição de embargos de declaração protelatórios. 
Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Responsabili-
dade do Instituto do Estado do Paraná. Emissão de licença irregular. 
Limitação da responsabilidade solidária à extensão da licença. Res-
ponsabilidade dos proprietários do imóvel. Responsabilidade pela 
apresentação de Plano de Recuperação de Área Degradada. Anistia 
prevista no artigo 68 do novo Código Florestal. Responsabilidade do 
Estado do Paraná. Indenização. Esclarecimentos quanto ao conteúdo 
da condenação dos réus à obrigação de fazer (refl orestar a área degra-
dada). Honorários advocatícios.

A apresentação de contestação, independentemente de ter ocorrido 
citação, confi gura comparecimento espontâneo no processo (art. 214 do 
CPC) e preclusão consumativa do direito de contestar. Hipótese em que 
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não houve cerceamento do direito à ampla defesa e ao contraditório, 
que foram exercidos em sua plenitude ao longo do processo.

Não tem cabimento a imposição da multa prevista no parágrafo úni-
co do artigo 538 do CPC se não houve interposição de embargos de 
declaração manifestamente protelatórios.

A sentença não é nula por ausência de fundamentação, pois apre-
senta os fundamentos de fato e de direito que embasam a condenação 
dos réus à obrigação de reparar os danos ambientais praticados em sua 
propriedade mediante a extração de vegetação de Mata Atlântica sem 
respectiva licença ambiental. Sentença que está amparada na legislação 
vigente à época dos fatos (artigos 23, VI, e 225, § 4º, da Constituição 
Federal, artigos 1º e 4º do Decreto nº 750/93 e Portaria nº 218/89), 
bem como nas provas dos autos, principalmente na perícia realizada na 
área. Não é possível dizer que a condenação está amparada apenas em 
Portaria do Ibama, na medida em que há norma hierarquicamente supe-
rior (Decreto nº 750/93) que estabelece as condições de exploração de 
vegetação de Mata Atlântica e determina ao Ibama regulamentar essa 
atividade.

Responsabilidade do Instituto Ambiental do Paraná caracteriza-
da pela emissão irregular de licenças, sem exigir plano de manejo de 
rendimento sustentado devidamente aprovado pelo Ibama (artigo 1º da 
Portaria 218, de 04 de maio de 1989). Responsabilidade que é solidária, 
mas limitada à extensão das licenças concedidas.

Responsabilidade dos réus confi gurada nas provas dos autos, visto-
ria e perícia realizada no local, que constataram a prática de corte raso 
de fl oresta secundária em estágio inicial de regeneração, derrubada de 
maneira inescrupulosa, pondo em risco a fauna e a fl ora da região, sem 
licença ambiental, sem plano de manejo, sem quaisquer providências 
no sentido de mitigar ou compensar os danos. Desmatamento que vem 
ocorrendo há anos para plantio motomecanizado de culturas anuais de 
grãos.

Verifi cada inobservância das normas de supressão de vegetação 
secundária em estágio inicial de regeneração, regulamentação do Iba-
ma vigente à época dos fatos (antes mesmo de o artigo 4º do Decreto 
750/93 estabelecer regulamentação específi ca para a Mata Atlântica), 
no sentido de que a derrubada de fl orestas nativas e de formações fl o-
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restais sucessoras nativas de mata atlântica somente seria possível por 
meio de plano de manejo devidamente aprovado pelo Ibama. Ausente 
o plano de manejo, é evidente a ilegalidade da prática levada a efeito 
pelos réus para supressão de tamanha e tão importante vegetação de 
Mata Atlântica.

Os infratores devem responder pelos danos causados e devem tomar 
as providências necessárias para reparação integral e satisfatória daque-
les danos, recompondo o ecossistema conforme for apurado e constar 
de Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad), a ser submetido e 
aprovado pelo Ibama. Se essas medidas implicarão limitação do uso da 
propriedade a ponto de torná-la digna de desapropriação, isso não deve 
ser tratado neste processo, que está limitado à análise das responsabili-
dades pela supressão de vegetação de Mata Atlântica. Há procedimento 
próprio para essa pretensão de receber indenização por desapropriação 
indireta (que os réus sustentam ter), não podendo ser admitida verda-
deira reconvenção em ação civil pública que visa à reparação dos danos 
ambientais. Se os proprietários ou possuidores da área degradada enten-
dem possuírem algum direito contra os órgãos públicos pela limitação 
da propriedade, devem buscar esse direito por meio da ação judicial 
apropriada, mas não podem agir por conta própria para degradar a área 
ou para suprimir vegetação especialmente protegida por seu valor am-
biental e sua função ecológica.

Ainda que a prática da agricultura, hipoteticamente, talvez pudesse 
ter sido autorizada nos estritos limites da regulamentação própria, isso 
nunca autorizaria aos proprietários agirem por conta própria para supri-
mir vegetação tão protegida e implantarem a agricultura no local. Ao 
contrário, os réus tinham que observar os procedimentos necessários 
para avaliar a viabilidade de extração de toda aquela vegetação e a via-
bilidade de adotar medidas que mitigassem os danos dela decorrentes, 
e somente quando e se estivessem autorizados pelos órgãos ambientais 
competentes é que poderiam suprimir vegetação e explorar a agricultu-
ra na área.

A penalização administrativa não exime os infratores da responsabi-
lidade de recomposição da área na esfera civil. As sanções por infrações 
administrativas ou criminais em matéria de meio ambiente não consti-
tuem salvo-conduto ou preço para que o infrator ou poluidor fi que livre 
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de reparar o dano. As multas pecuniárias não são o preço a ser pago 
para que a infração se tenha por legitimada e a conduta se torne lícita. 
A proteção ao meio ambiente é ampla, e os instrumentos administrati-
vos, cíveis e criminais de proteção ambiental são independentes, não 
se confundem nem se compensam (§ 3º do artigo 225 da Constituição 
Federal).

Cabe aos infratores a elaboração do Prad, às suas expensas e com 
seus recursos, pois a eles incumbe arcar com todos os ônus que deman-
dam a recuperação integral da área degradada estabelecida no artigo 
225, § 3º, da Constituição Federal, inclusive o de elaboração do Plano 
de Recuperação da Área Degradada, que deverá ser submetido à apro-
vação do Ibama. Aqui a função do Ibama não é elaborar o Prad, mas 
apenas examinar o projeto elaborado pelos infratores para recuperação 
integral da área degradada e, estando o plano em conformidade com 
as exigências legais e com o que seja técnica, ambiental e ecologica-
mente necessário para recuperação integral da área degradada, dar seu 
parecer pela homologação do planejamento, que então será submetido 
ao Judiciário para as fases subsequentes de cumprimento da sentença e 
satisfação da obrigação reconhecida como dos infratores.

O artigo 68 da Lei 12.651/12 não estabeleceu anistia universal e 
indiscriminada para todos que tivessem praticado desmatamento, su-
pressão de vegetação ou degradação de Mata Atlântica antes de sua vi-
gência. Esse dispositivo não tem normatividade autônoma, está dentro 
de um capítulo que trata “das áreas consolidadas em áreas de reserva 
legal”, ou seja, não atinge qualquer degradação ambiental ou supressão 
de vegetação que tenha ocorrido em área de proteção ambiental, mas 
apenas dentro de reserva legal. Trata de anistia muito específi ca e res-
trita a um caso concreto, a fi m de evitar que esses proprietários sejam 
obrigados à recuperação de uma extensão de área que antes não era 
considerada reserva legal, mas que passou a ser considerada no novo 
Código Florestal.

Ainda que a questão da anistia seja nova nos tribunais (porque a 
nova lei ainda é recente), já existem precedentes do Superior Tribunal 
de Justiça e deste Tribunal que apontam para essa linha de interpreta-
ção quanto ao alcance restrito da norma de “anistia”, no sentido de que 
aqueles atos que representaram violação à legislação ambiental vigente 
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na época em que foram praticados, que inclusive ensejaram autuação 
pela autoridade ambiental, formalização de autos de infração, lavratura 
de termos de embargo e aplicação de penalidade, não estariam atingi-
dos por aquela norma do artigo 68 da Lei 12.651/12 ou, ao menos, seus 
autores deveriam formalizar o pedido de isenção em processo adminis-
trativo próprio para aquele fi m, inclusive nesse procedimento produ-
zindo provas de que teriam direito à sua incidência e aplicação (REsp 
nº 1240122/PR, Agravo de Instrumento nº 5009930-85.2012.404.0000, 
Agravo de Instrumento nº 5001370-23.2013.404.0000).

Ausentes provas de que o Estado do Paraná tivesse conhecimento 
dos atos ali praticados ou de que tivesse participado da concessão das 
licenças, não havendo amparo para a sua responsabilização, forte no 
artigo 37, § 6º, da Constituição.

A cumulação das condenações ao pagamento de indenização e à 
obrigação de fazer não decorre de lei (art. 3º da Lei nº 7.347/85), mas 
da análise de cada caso concreto e de suas peculiaridades, a fi m de se 
verifi car a efetiva necessidade de que haja essa cumulação. Em sendo 
possível a reparação do dano ambiental mediante a reversão da condi-
ção da área degradada ao seu estado anterior, não é necessária a conde-
nação ao pagamento de indenização, e isso não signifi ca que se esteja 
deixando o dano ambiental sem reparação. Ao contrário, o que se está 
deixando de fazer é fi xar indenização adicional para reparação de danos 
causados (estimativa de valor econômico para reparação dos prejuízos), 
que teria quase caráter punitivo pela infração dos réus à legislação am-
biental. No lugar do arbitramento dessa indenização pecuniária, parece 
mais apropriado reconhecer a obrigação dos réus à recuperação da área 
degradada mediante implantação e cumprimento de Prad.

Esclarecimentos necessários quanto à condenação dos réus à obriga-
ção de fazer (refl orestar a área degradada), estabelecendo os seguintes 
parâmetros: a condenação ao refl orestamento implica recuperação in-
tegral da área, e não somente plantação de algumas árvores no local; 
o Plano de Recuperação da Área Degradada, a ser apresentado em 90 
dias, deve conter todas as providências necessárias para reparação in-
tegral e completa daquela “área degradada” (entendendo incluída na 
“área degradada” não apenas o espaço físico, mas também o ecossiste-
ma, a fauna, a fl ora, as relações ecológicas, tudo o que for necessário 
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para recuperar a área e compensá-la pela perda causada pela ação dos 
réus-infratores); o Prad deve ser submetido à aprovação do Ibama, à 
homologação pelo juízo e à execução/cumprimento pelos réus.

Não tem cabimento a condenação do autor de ação civil pública ao 
pagamento de honorários advocatícios, salvo comprovada má-fé (art. 
18 da Lei nº 7.347/85).

Honorários advocatícios fi xados a favor dos autores mantidos em 
10% sobre o valor da causa porque estão de acordo com os parâmetros 
que esta Turma entende aplicáveis para essa espécie de ação, conside-
rados o tempo de tramitação do processo e o alto valor econômico dis-
cutido (extração de vegetação para a prática de agricultura desde 1980).

Pedido de redução do valor da causa indeferido por se tratar de ques-
tão atingida pela preclusão, uma vez que não foram observados proce-
dimento próprio e momento apropriado para essa impugnação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo retido, dar parcial provi-
mento às apelações dos réus Wilson Rickli, Karina Rickli, Eder Renato 
Rickli e Edison Rogério Rickli e do IAP, dar provimento à apelação do 
Ibama e negar provimento à apelação do Estado do Paraná e ao recur-
so adesivo da Amigos da Água, nos termos do relatório, votos e notas 
taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2013.
Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: Esta 
ação civil pública ajuizada pela Rede Brasileira para Conservação dos 
Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – ADA e pelo Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
Ibama objetiva a condenação dos réus à reparação dos danos ambientais 
decorrentes do desmatamento de uma área total de 217 hectares de fl o-
resta nativa secundária de Mata Atlântica.

Foi proferida sentença (SENT228) cujo dispositivo tem o seguinte 
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teor:
“Ante o exposto:
a) quanto aos pedidos formulados em face do Estado do Paraná e quanto aos 2 ha de 

área de preservação permanente desmatados pela requerida Karina Rickli e à continuidade 
do desmatamento, EXTINGO O FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, nos termos 
do artigo 267, VI, do CPC.

b) no mais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, resolvendo o 
mérito nos termos do art. 269, inciso I, do CPC, o que faço para:

i) condenar os requeridos Wilson Rickli (37 ha), Eder Renato Rickli (67 ha), Edson 
Rogério Rickli (32 ha) e Karina Rickli (79,0 ha) a refl orestar com espécies de árvores na-
tivas a área degradada dos imóveis de Matrículas nos 12.349, 12.350, 12.351 e 12.352 do 
CRI de Prudentópolis;

ii) condenar o Instituto Ambiental do Paraná a refl orestar, solidariamente com os pro-
prietários, a área objeto das autorizações de exploração nos 08996, de 20.06.2000, e 08913, 
de 21.07.2000;

Defi ro a antecipação dos efeitos da tutela, determinando aos requeridos que iniciem 
imediatamente a recuperação das áreas degradadas, nos termos da fundamentação. Ela-
borado o plano técnico, os requeridos terão o prazo de 15 (quinze) dias para iniciar sua 
implementação, devendo observar o cronograma a ser apresentado. Com fulcro no art. 
461, § 4º, do CPC, fi xo o valor diário da multa em R$ 1.000,00 (mil) reais para o caso de 
descumprimento desta ordem judicial, a incidir a partir do 16º dia após a sua intimação.

Considerando a sucumbência a maior dos requeridos Wilson Rickli, Eder Renato Ri-
ckli, Edson Rogério Rickli e Karina Rickli, condeno-os ao pagamento de 80% das custas 
processuais e de 80% dos honorários periciais (incluído o ressarcimento dos honorários 
adiantados pelo Ibama) e de honorários advocatícios, que fi xo, em favor de cada um dos 
autores, em 5% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado pelo IPCA-e a partir 
do ajuizamento do presente feito (art. 20, § 4º, do CPC). Os honorários deverão ser pagos 
solidariamente pelos réus.

Condeno o IAP ao pagamento de 20% das custas processuais e de 20% dos honorários 
periciais (incluído o ressarcimento dos honorários adiantados pelo Ibama) e de honorários 
advocatícios, que fi xo, em favor de cada um dos autores, em 2% do valor atribuído à causa, 
devidamente atualizado pelo IPCA-e a partir do ajuizamento do presente feito (art. 20, § 
4º, do CPC).”

Essa sentença foi objeto de três embargos declaratórios, sendo que 
os dois primeiros foram rejeitados (mantendo-se a sentença – SENT231 
e SENT233), mas o terceiro foi provido (SENT242) para que constasse 
do dispositivo da sentença o seguinte: “Deixo de condenar os réus ao 
pagamento de honorários advocatícios em favor do Estado do Paraná, 
porque não houve má-fé dos autores no ajuizamento da presente ação 
(arts. 17 e 18 da Lei 7.347/85)”.

Em apelação (APELAÇÃO237), o Instituto Ambiental do Paraná – 
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IAP sustenta que (a) não há ilegalidade nas autorizações concedidas de 
corte de vegetação em Mata Atlântica porque estão de acordo com a 
proibição legal de extração de vegetação primária ou nos estágios avan-
çado e médio de regeneração (artigos 12 e 16 da Lei 4.771/65, artigo 
1º do Decreto 750/93, artigos 5º e 8º da Lei Estadual 11.054/95); (b) 
as infrações consistiram na supressão de vegetação em volume muito 
maior do que o autorizado pelas licenças e, por isso, não deve o IAP ser 
responsabilizado por negligência ou por omissão; (c) não tem obrigação 
de refl orestar a área, devendo ser afastada essa condenação.

Em apelação (APELAÇÃO238), o Ibama sustenta que merece re-
forma a determinação dada em sede de antecipação de tutela porque (a) 
a responsabilidade pela elaboração de Plano de Recuperação da Área 
Degradada é dos infratores; (b) não tem recursos fi nanceiros, materiais 
e de pessoal para arcar com a elaboração do Prad.

Em apelação (APELAÇÃO239 e APELAÇÃO246), os réus Wilson 
Rickli, Karina Rickli, Eder Renato Rickli e Edison Rogério Rickli re-
querem o julgamento do agravo retido (agravo79 – fl . 558-565) inter-
posto contra decisão que não recebeu a contestação dos réus (fl . 360-
377) ao argumento de preclusão do direito de defesa exercido com a 
apresentação da primeira contestação (fl . 87-117). Sustentam que a sen-
tença merece ser anulada ou reformada porque (a) a multa (imposta por 
desrespeito à lealdade processual, por tumultuar o andamento do feito 
por diversas vezes) afronta os princípios da isonomia processual e da 
ampla defesa; (b) a sentença é extra petita, na medida em que concede 
ao Ibama o poder de delimitar as áreas objeto de fl orestamento, a des-
peito do pedido contido na inicial; (c) a sentença é nula por ausência de 
fundamento jurídico, tendo em vista que a condenação a fl orestar áreas 
exploráveis e já desmatadas com autorização do próprio Ibama e do 
IAP, unicamente com base em portaria, revela-se afrontosa à garantia 
constitucional de que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa senão em virtude de lei; (d) não há lei que exija plano de 
manejo para vegetação em estágio inicial e seria incoerente exigir plano 
de manejo para capoeira desprovida de valor econômico substancial; 
(e) a determinação da sentença de plantação de mudas de espécimes 
fl orestais implica esvaziamento econômico da propriedade e desapro-
priação indireta de áreas exploráveis e produtivas e, por essa limitação 
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da propriedade, requer o pagamento de justa indenização a ser aferida 
em liquidação; (f) devem ser reduzidos os honorários advocatícios para 
um valor fi xo e equitativo ou, sucessivamente, reduzido o valor da cau-
sa em R$ 35.868,00.

Em apelação (APELAÇÃO252), o Estado do Paraná alega que os 
autores devem ser condenados ao pagamento dos honorários advoca-
tícios em favor dos patronos do Estado do Paraná (que foi excluído da 
lide), em montante a ser fi xado pelo juiz considerando o grau de zelo do 
profi ssional, o lugar da prestação do serviço e a natureza e a importân-
cia da causa (o valor da causa é R$ 1.000.000,00).

Em recurso adesivo (RECURSOADESIVO263), a Rede Brasileira 
para Conservação dos Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – 
ADA pede (a) a condenação dos réus ao pagamento de indenização pelo 
período em que a área fi cou sem cobertura fl orestal e pela destruição 
dos hábitats dos animais silvestres em valor a ser arbitrado pelo Juízo e 
destinado ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (Lei nº 12.946/2000); 
(b) a condenação do Estado do Paraná por responsabilidade objetiva em 
relação à devastação ocorrida.

Foram apresentadas as contrarrazões.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso de apelação dos réus e do Ibama e pelo provimento do recurso 
de apelação da Amigos das Águas.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior:

Quanto ao agravo retido de alguns réus

Dois dos réus interpuseram agravo retido (AGRAVORETI-
DO79) contra a decisão que não recebeu a contestação de fl . 360-377 
ao argumento de preclusão do direito de defesa exercido com a apresen-
tação da primeira contestação (fl . 87-117).

Entretanto, não merece provimento esse agravo retido porque, inde-
pendentemente de ter acontecido citação dos réus ou da forma por que 
tiveram conhecimento da demanda (mesmo que por notifi cação para 
vistoria no local), o fato de apresentarem contestação confi gura compa-
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recimento espontâneo no processo e preclusão consumativa do direito 
de apresentar contestação.

Ou seja, os réus apresentaram contestação quando tiveram ciência 
da demanda, e isso parece sufi ciente para lhes garantir o exercício de 
seu regular direito de defesa, como aconteceu durante todo o processo, 
especialmente considerando o disposto no artigo 214 do CPC:

“Art. 214. Para a validade do processo é indispensável a citação inicial do réu.
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu supre, entretanto, a falta de citação.
§ 2º Comparecendo o réu apenas para arguir a nulidade e sendo esta decretada, con-

siderar-se-á feita a citação na data em que ele ou seu advogado for intimado da decisão.”

Além disso, os réus não demonstraram ter sofrido qualquer prejuízo 
em decorrência daquela decisão nem que tiveram cerceado seu direito 
de ampla defesa e contraditório, que foi exercido em sua plenitude ao 
longo do processo.

Portanto, voto por negar provimento a esse agravo retido.

Quanto às apelações

(1) Quanto à nulidade da sentença na imposição de multa por em-
bargos declaratórios protelatórios

Os réus alegaram que foi nula a imposição de multa por ocasião do 
julgamento dos embargos declaratórios interpostos contra a sentença. 
Aquela multa fora imposta com fundamento no parágrafo único do arti-
go 538 do CPC porque o juízo entendeu que os embargos declaratórios 
foram protelatórios.

Quanto ao ponto, merece provimento a apelação dos réus porque:
(a) não parece que aqueles embargos declaratórios tivessem sido ma-

nifestamente protelatórios;
(b) o fato de apresentar impugnação de mérito nos embargos decla-

ratórios, objetivando reexame da matéria, por si só não os caracteriza 
como protelatórios nem evidencia intenção de tumultuar ou retardar o 
andamento do processo. Ao contrário, essa prática é bastante comum 
nas rotinas processuais, e este Tribunal não tem aplicado tal multa em 
casos semelhantes, em que pretensão de reexame da matéria acaba mis-
turada com o objeto dos embargos declaratórios, salvo nas hipóteses em 
que for evidente ou manifesta a intenção de tumultuar ou procrastinar o 
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andamento do processo, o que não parece ter ocorrido no caso concreto;
(c) os motivos indicados pelo juízo para aplicar a multa não estão 

diretamente relacionados com a interposição dos embargos declarató-
rios e o que neles estava sendo discutido. Ao contrário, parece dizerem 
respeito ao protocolo de diversas peças e petições ao longo do curso do 
processo, atos esses que teriam tumultuado o andamento do feito por 
diversas vezes. Entretanto, isso não autoriza o julgador a aplicar multa 
por embargos declaratórios protelatórios.

Portanto, quanto a esse ponto específi co, voto por dar provimento 
à apelação dos réus para afastar a multa aplicada a eles em embargos 
declaratórios (SENTENÇA233).

(2) Quanto à nulidade por ausência de fundamento jurídico
Os réus dizem que a condenação a refl orestar áreas exploráveis e já 

desmatadas com autorização do próprio Ibama e do IAP, unicamente 
com base em portaria, revela-se afrontosa à garantia constitucional de 
que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se-
não em virtude de lei.

Não merece provimento a apelação porque:
(a) a sentença apresenta os fundamentos de fato e de direito que em-

basam a condenação dos réus à obrigação de reparar os danos ambien-
tais praticados em sua propriedade mediante a extração de vegetação de 
Mata Atlântica sem respectiva licença ambiental;

(b) ela está amparada na legislação vigente à época dos fatos (quando 
foram constatadas as infrações no ano de 2000), que previa a necessida-
de de licença ambiental do órgão estadual mediante anuência do Ibama 
e mediante a apresentação de plano de manejo devidamente aprovado 
pelo Ibama (artigos 23, VI, e 225, § 4º, da Constituição Federal, artigos 
1º e 4º do Decreto nº 750/93 e Portaria nº 218/89);

(c) também está amparada nas provas dos autos, principalmente na 
perícia realizada na área, que constatou ter havido supressão de vege-
tação de mais de 200 ha, que inclusive foi bem superior à extensão da 
licença concedida pelo Instituto Ambiental do Paraná (de 30 ha), sem 
qualquer plano de manejo (laudo167);

(d) não é possível dizer que a condenação está amparada apenas em 
Portaria do Ibama, na medida em que há previsão constitucional que de-
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fi ne a Mata Atlântica como patrimônio nacional que deve ser utilizado 
dentro das condições que assegurem a preservação do meio ambiente 
e que essas condições estão previstas no Decreto nº 750/93, no sentido 
de que cabe ao Ibama regulamentar a supressão e a exploração da ve-
getação em exame. Ou seja, a Portaria do Ibama atende à competência 
legislativa legitimadamente conferida pela legislação hierarquicamente 
superior.

Portanto, quanto a esse ponto específi co, voto por negar provimento 
à apelação dos réus.

(3) Quanto à responsabilidade do IAP
A apelação do réu Instituto Ambiental do Paraná não merece provi-

mento porque:
(a) as licenças concedidas (para 15 ha cada uma) não observaram a 

legislação que rege a supressão e a exploração da vegetação secundá-
ria em estágio inicial de regeneração da Mata Atlântica, regulamentada 
pelo Ibama no sentido de que somente poderiam ser feitas por meio de 
plano de manejo de rendimento sustentado, devidamente aprovado pelo 
Ibama (artigo 1º da Portaria 218, de 04 de maio de 1989);

(b) a perícia judicial comprova que não havia um plano de manejo, 
e esse plano de manejo, ainda que existente, deveria ter sido averbado 
no Registro de Imóveis (laudo167 – fl . 16). Ou seja, não havia plano 
de manejo submetido à aprovação do Ibama e averbado no Registro de 
Imóveis;

(c) as licenças concedidas pelo IAP são bastante sucintas, não sendo 
claras quanto à observância das condições estabelecidas pelo Ibama e 
apenas indicando autorização de desmate de 15 ha com aproveitamento 
de 700 m³ de lenha (nos documentos do out34 consta apenas uma das 
licenças concedidas, mas o perito informa, assim como o próprio IAP 
confi rma em sua contestação, que foram concedidas duas licenças de 
15 ha cada uma). Menciono que o IAP não trouxe qualquer prova que 
indicasse ter adotado o procedimento adequado de licenciamento no 
caso concreto, preferindo emitir licenças vagas e genéricas, que não 
observaram aqueles requisitos usualmente existentes em tais atos ad-
ministrativos;

(d) a responsabilidade do IAP é solidária com os demais réus con-
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denados quanto ao que estava autorizado nas licenças. Entretanto, essa 
responsabilidade é limitada e não alcança a supressão de vegetação e as 
áreas que não estivessem alcançadas e incluídas nas licenças que conce-
deu porque o IAP não pode ser responsabilizado pelos danos praticados 
pelos proprietários do imóvel na parte que extrapola as licenças, já que 
naquilo que não estava contido nas licenças os danos foram praticados 
à revelia do IAP, inclusive considerando que não há qualquer indicativo 
ou indício relevante de que o IAP tenha sido omisso no seu dever de 
proteção do restante da área (parte não contida nas licenças).

Por isso, quanto a esse ponto, voto por dar parcial provimento à ape-
lação do IAP apenas para limitar sua responsabilidade solidária de re-
composição da área degradada à extensão das licenças concedidas (30 
ha).

(4) Quanto à responsabilidade dos réus Wilson Rickli, Karina Rickli, 
Eder Renato Rickli e Edison Rogério Rickli

Não merece provimento a apelação desses réus porque:
(a) não há dúvidas de que esses réus realizaram supressão ilegal de 

Mata Atlântica em sua propriedade, inclusive extrapolando as licenças 
ambientais que lhes haviam sido irregularmente outorgadas pelo órgão 
estadual. A perícia é conclusiva quanto a isso;

(b) por exemplo, na vistoria realizada pelo perito judicial no início 
do processo, fi cou constatado que foi praticado corte raso, “não fi cando 
nem mesmo algumas linhas de fl orestas que servem para a contenção 
dos ventos e a própria manutenção da fauna e da fl ora” (laudo18). Cabe 
destacar ainda a conclusão do perito de que a derrubada foi feita “de 
maneira inescrupulosa, pondo em risco a fauna e a fl ora da região”, 
ressaltando ainda o perito fato curioso: que dentro da família do pro-
prietário existiam engenheiros agrônomos formados “que deveriam ter 
alertado sobre os danos que esse desmatamento viria a causar para o 
ecossistema da região” (laudo18);

(c) no curso do processo, quando foi realizada a perícia judicial, o 
perito afi rmou que não foi realizado plano de manejo e que não foram 
tomadas quaisquer providências no sentido de mitigar ou compensar 
os danos. Mencionou que a área era utilizada para plantio motomeca-
nizado de culturas anuais de grãos, que a agricultura era ali praticada 
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havia anos e que existiam fortes indícios de que o desmatamento es-
tivesse acontecendo desde então. O perito disse que “houve desmates 
anteriores ao que é imputado aos réus. Em entrevista com o Sr. Joarez 
da Afonso Ditzel e Cia. Ltda., proprietária anterior do imóvel, foi-me 
dito que, na época da venda aos atuais proprietários, a tipologia fl orestal 
do imóvel era predominantemente de bracatingas e taquaras, que são 
espécies pioneiras. Por outro lado, a interpretação de fotografi as aéreas 
do imóvel datadas de 1980 (anexo 1) mostra a existência de uma Flo-
resta Ombrófi la Mista em estágio avançado de regeneração. O desmate 
ocorreu em toda a extensão do imóvel, objeto da matricula 3.114, sendo  
posterior ao ano de 1980 e anterior ao ano de 2000” (laudo167), o que 
evidencia a responsabilidade dos réus;

(d) ainda, a vegetação extraída foi especifi cada pelo perito como fl o-
resta secundária em estágio inicial de regeneração, cuja supressão já 
era regulamentada pelo Ibama (antes mesmo de o artigo 4º do Decreto 
750/93 estabelecer regulamentação específi ca para a Mata Atlântica) no 
sentido de que a derrubada de fl orestas nativas e de formações fl orestais 
sucessoras nativas de mata atlântica somente seria possível por meio de 
plano de manejo devidamente aprovado pelo Ibama. Então, ausente o 
plano de manejo, é evidente a ilegalidade da prática levada a efeito pe-
los réus para supressão de tamanha e tão importante vegetação de Mata 
Atlântica na área que degradaram;

(e) em sendo exigido plano de manejo, não cabia ao julgador analisar 
se a vegetação específi ca extraída tinha conteúdo econômico porque 
não é esse o valor que se pretende proteger nas legislações citadas e 
com o ajuizamento desta ação civil pública, mas a Mata Atlântica, pa-
trimônio nacional que vem sendo destruído pela ação do homem ao 
longo dos anos à revelia das autoridades ambientais e goza de especial 
proteção constitucional justamente por ter essa importante dimensão 
ecológica e ambiental;

(f) os infratores devem responder pelos danos causados e devem 
tomar as providências necessárias para reparação integral e satisfató-
ria daqueles danos, recompondo o ecossistema conforme for apurado 
e constar de Plano de Recuperação de Área Degradada (Prad), a ser 
submetido e aprovado pelo Ibama. Se essas medidas implicarão limita-
ção do uso da propriedade a ponto de torná-la digna de desapropriação, 
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isso não deve ser tratado neste processo, que está limitado à análise das 
responsabilidades pela supressão de vegetação de Mata Atlântica. Há 
procedimento próprio para essa pretensão de receber indenização por 
desapropriação indireta (que os réus sustentam ter), não podendo ser 
admitida verdadeira reconvenção em ação civil pública que visa à repa-
ração dos danos ambientais. Se os proprietários ou possuidores da área 
degradada entendem possuírem algum direito contra os órgãos públicos 
pela limitação da propriedade, devem buscar esse direito por meio da 
ação judicial apropriada, mas não podem agir por conta própria para 
degradar a área ou para suprimir vegetação especialmente protegida por 
seu valor ambiental e sua função ecológica;

(g) os argumentos expostos pelos réus não os eximem da responsa-
bilidade pelos atos degradantes da vegetação que existia na sua pro-
priedade. Não importa avaliar se a atividade econômica praticada por 
eles é mais vantajosa para o país em termos econômicos. Não importa 
o valor econômico da vegetação extraída (se capoeira ou outras espé-
cies). Os réus sequer tinham autorização para toda extração praticada. 
Intervieram intensamente naquele ecossistema a ponto de ser impos-
sível qualquer regeneração. Ainda que a prática da agricultura, hipo-
teticamente, talvez pudesse ter sido autorizada nos estritos limites da 
regulamentação própria, isso nunca autorizaria aos proprietários agirem 
por conta própria para suprimir vegetação tão protegida e implantarem 
a agricultura no local. Ao contrário, os réus tinham que observar os pro-
cedimentos necessários para avaliar a viabilidade de extração de toda 
aquela vegetação e a viabilidade de adotar medidas que mitigassem os 
danos dela decorrentes, e somente quando e se estivessem autorizados 
pelos órgãos ambientais competentes é que poderiam suprimir vegeta-
ção e explorar a agricultura na área. No caso concreto, entretanto, isso 
não foi possível porque a supressão da vegetação ocorreu sem licença e 
sem avaliação adequada do local e de suas características. Por isso, nes-
te momento posterior à degradação levada a efeito pelos réus, é inócua 
a avaliação dessas questões relacionadas à potencialidade e à possibili-
dade de exploração econômica da área;

(h) fi nalmente, quanto ao argumento de que já teriam sido penaliza-
dos com a pena prevista em lei (multa pecuniária ou outra sanção pela 
infração ambiental), é irrelevante que os réus já tivessem sido responsa-
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bilizados no plano administrativo ou, até mesmo, no plano criminal pe-
los fatos que são tratados na ação civil pública. É que, como é de todos 
sabido e atualmente não suscita mais qualquer discussão relevante, a 
proteção ao meio ambiente é ampla, e os instrumentos administrativos, 
cíveis e criminais de proteção ambiental são independentes, não se con-
fundem nem se compensam.

Aqui convém destacar o disposto no § 3° do artigo 225 da Constitui-
ção, que fala por si só e é capaz de responder aos argumentos trazidos 
pela defesa dos réus quanto à distinção existente entre sanção adminis-
trativa (multa por infração administrativa) e reparação cível (responsa-
bilidade civil pelo dano ambiental causado).

Aquela norma constitucional do § 3° do artigo 225 contém princípio 
de direito ambiental que é fundamental e decorre da natureza, da rele-
vância e da importância dos bens ambientais para as gerações presentes 
e futuras: “as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio am-
biente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções 
penais e administrativas, independentemente de reparar os danos cau-
sados” (grifei).

Ou seja, o texto constitucional diz e deixa bem claro que as sanções 
por infrações administrativas ou criminais em matéria de meio ambien-
te não constituem salvo-conduto ou preço para que o infrator ou polui-
dor fi que livre de reparar o dano. As multas pecuniárias não são o preço 
a ser pago para que a infração se tenha por legitimada e a conduta se 
torne lícita. Ao contrário, há normatividade constitucional autônoma e 
sufi ciente para que se reconheça aquilo que é da natureza das coisas: a 
sanção não isenta o infrator de reparar os danos causados.

Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A multa é uma 
multa. A condenação à reparação do dano não é uma multa nem é uma 
sanção, mas é consequência autônoma e independente, que deve ser im-
putada ao réu que causou o dano e por isso é responsável pela reparação 
do dano ambiental que causou.

Se eu sou responsável pela morte de alguém, estou obrigado a repa-
rar os prejuízos que causei à família do morto, ainda que eu tenha sido 
condenado a vários anos de pena privativa de liberdade pelo homicídio 
que pratiquei. As responsabilidades não se confundem: o homicida vai 
preso e ainda tem que reparar civilmente o dano que causou à família 
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da vítima. Ora, o mesmo ocorre quando o crime ou a infração adminis-
trativa acontece contra o meio ambiente, que a todos nós pertence: o in-
frator tem de reparar o dano causado ao ecossistema e à natureza, ainda 
que já tenha sido sancionado por infração administrativa. Ou seja, não 
importa que o infrator tenha sido condenado ao pagamento de multa ad-
ministrativa pela infração administrativa que praticou. Não importa que 
o responsável tenha sido condenado por crime ambiental. Nada disso 
lhe isenta de responder no âmbito cível pelo dano que causou, reparan-
do integralmente esse dano, na forma da legislação ambiental vigente.

Assim, merece ser mantida a sentença quanto à condenação dos réus 
à integral recuperação da área degradada, o que deve ser feito mediante 
execução das medidas sufi cientes para alcançar essa fi nalidade de repa-
ração adequada dos danos a serem indicadas em um Plano de Recupe-
ração da Área Degradada (Prad) submetido à aprovação pelo Ibama e 
nos termos que adiante se examinam.

Por isso, quanto a esse ponto, voto por negar provimento à apelação 
dos réus.

(5) Quanto à responsabilidade pelo Prad e quanto à alegação de 
sentença nula (sentença extra petita)

Ainda examinando as apelações naquilo que tocam à condenação 
dos réus pela reparação dos danos que causaram, os réus sustentam 
que a sentença seria extra petita porque teria dado poder ao Ibama de 
delimitar a área a ser refl orestada. Sobre esse ponto, também existe ape-
lação do Ibama, dizendo não ser responsável pela elaboração do Prad 
que lhe imputou a sentença.

Examinando a petição inicial, realmente parece que não há pedido 
inicial de condenação do Ibama à elaboração do Prad e, por isso, em 
princípio, seria possível afastar a condenação do Ibama por ter havido 
julgamento extra petita.

Entretanto, outro motivo justifi ca modifi car a sentença no ponto re-
lativo ao Prad: a responsabilidade pela elaboração do Prad é dos infra-
tores, e não do Ibama. Aos infratores incumbe arcar com todos os ônus 
que demandam a recuperação integral da área degradada estabelecida 
no artigo 225, § 3º, da Constituição Federal, inclusive o de elaboração 
do Plano de Recuperação da Área Degradada. Esse ônus e esses custos 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 271

são dos infratores, dos réus, e não podem ser transferidos para o Ibama 
apenas porque o Ibama é o órgão federal de proteção e fi scalização 
ambiental.

O Prad deve ser elaborado pelos réus-infratores, às suas expensas e 
com seus recursos, sendo então submetido à aprovação do Ibama, como 
foi feito em tantas outras ocasiões. Aqui a função do Ibama não é ela-
borar o Prad, mas apenas examinar o projeto elaborado pelos infratores 
para recuperação integral da área degradada e, estando o plano em con-
formidade com as exigências legais e com o que seja técnica, ambiental 
e ecologicamente necessário para recuperação integral da área degrada-
da, dar seu parecer pela homologação do planejamento, que então será 
submetido ao Judiciário para as fases subsequentes de cumprimento da 
sentença e satisfação da obrigação reconhecida como dos infratores.

Saliento que, se o Ibama não concordar com as medidas contidas ou 
propostas no Prad elaborado pelos réus-infratores, caberá a ele recusar 
aprovação e homologação ao Prad apresentado pelos infratores, quando 
então o juiz da causa, em liquidação, em cumprimento ou em execução 
da sentença, decidirá e proverá a respeito (ou deixará de reconhecer 
cumprida a obrigação dos réus-infratores, impondo-lhes as sanções ou 
as providências necessárias para cumprimento integral da obrigação de 
reparação do dano a eles imposta pela sentença).

Aqui é importante salientar que a função do Ibama não é de principal 
responsável pela elaboração do Prad, como dito na sentença. Ao contrá-
rio, não cabe ao Ibama substituir-se ao infrator e custear o que deve ser 
custeado pelo infrator. Cabe ao Ibama apenas acompanhar e eventual-
mente manifestar-se, aprovando ou recomendando a não homologação 
das providências contidas na proposta dos réus-infratores. Quem deve 
fazer o plano, quem deve gastar com a elaboração do plano, quem deve 
gastar com a implantação do plano, são os infratores, e não o Ibama. 
Ainda que o Ibama, enquanto órgão ambiental federal, tenha importante 
papel na fi scalização e no acompanhamento do cumprimento do julga-
do, auxiliando o juízo nas questões técnicas e ambientais envolvidas, a 
responsabilidade pela elaboração do plano e por sua implantação não é 
do Ibama, mas dos réus-infratores que a isso foram condenados.

Por isso, a apelação do Ibama deve ser provida apenas para: (a) afas-
tar a condenação imposta na sentença ao Ibama (para apresentar Prad); 
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(b) condenar os réus-infratores à apresentação do Prad no prazo de 90 
dias a contar da intimação deste julgamento, submetendo esse Prad à 
aprovação e à homologação dos órgãos ambientais (Ibama) e judiciá-
rios (juízo da causa) competentes para o cumprimento do julgado e a 
reparação do dano.

Portanto, quanto a esse ponto, voto por dar provimento à apelação do 
Ibama para estabelecer e esclarecer como deve se dar a elaboração do 
Prad de que trata a sentença e como deverá ser cumprido e fi scalizado o 
cumprimento do julgado.

(6) Quanto à alegação de anistia pelo artigo 68 do novo Código 
Florestal

Por ocasião do julgamento das apelações (na sessão de 29.10.2013), 
após a sustentação oral feita pelo procurador dos réus Wilson Rickli, 
Karina Rickli, Eder Renato Rickli e Edison Rogério Rickli, suspendi o 
julgamento para melhor examinar a alegação feita quanto à aplicação 
do artigo 68 do novo Código Florestal, que, segundo foi dito na susten-
tação oral, teria concedido anistia aos proprietários ou possuidores de 
imóveis rurais que realizaram supressão de vegetação nativa respeitan-
do os percentuais de reserva legal previstos pela legislação em vigor à 
época em que ocorreu a supressão.

Essa questão não havia sido abordada na apelação porque o novo 
Código Florestal (Lei 12.651, de 25.05.2012) é posterior à interposi-
ção do recurso (22.10.2009). Também não havia sido mencionada antes 
do julgamento, uma vez que não houve petição dos réus nesse sentido 
quando o processo se encontrava no tribunal.

Considerando a inteligência com que os argumentos foram apresen-
tados na sustentação oral, pareceu-me conveniente um exame mais de-
tido da questão da anistia, o que justifi cou a suspensão do julgamento, 
na forma prevista no Regimento Interno do TRF4.

Entretanto, o exame do caso concreto e a leitura da legislação invo-
cada afastam a possibilidade de aplicar anistia ou de isentar os réus-in-
fratores das responsabilidades pelos danos que causaram e que estão 
sendo objeto de apuração e responsabilização na ação civil pública.

Portanto, não merece provimento a apelação dos réus quanto ao pon-
to nem está presente hipótese de anistia ou aplicação do artigo 68 do 
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novo Código Florestal porque:
(a) não parece que o artigo 68 da Lei 12.651/12 tenha isentado a 

responsabilidade de todos os proprietários ou possuidores de imóveis 
rurais que tivessem suprimido toda e qualquer vegetação, independen-
temente da proteção jurídica que alcançasse essa vegetação à época 
desses atos.

Esse dispositivo prevê o seguinte (grifei):
“Art. 68 – Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais que realizaram supressão 

de vegetação nativa respeitando os percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação 
em vigor à época em que ocorreu a supressão são dispensados de promover a recomposição, 
compensação ou regeneração para os percentuais exigidos nesta Lei.

§ 1º – Os proprietários ou possuidores de imóveis rurais poderão provar essas situações 
consolidadas por documentos tais como a descrição de fatos históricos de ocupação da região, 
registros de comercialização, dados agropecuários da atividade, contratos e documentos 
bancários relativos à produção, e por todos os outros meios de prova em direito admitidos.”

Ora, o texto da lei não estabeleceu anistia universal e indiscriminada 
para todos que tivessem praticado desmatamento, supressão de vege-
tação ou degradação de Mata Atlântica antes de sua vigência. Aquela 
norma não isenta de responsabilidade proprietários ou possuidores que 
tenham degradado área de preservação permanente ou vegetação de 
Mata Atlântica submetidas a especial regime de proteção.

Ainda que a norma estabeleça dispensa de “recomposição, compen-
sação ou regeneração” de vegetação em alguns casos específi cos, pare-
ce se tratar de anistia muito específi ca e restrita a um caso concreto, a 
fi m de evitar que esses proprietários sejam obrigados à recuperação de 
uma extensão de área que antes não era considerada reserva legal, mas 
que passou a ser considerada no novo Código Florestal (preservação de 
direitos dos agricultores consolidados).

Além disso, o artigo 68 da Lei 12.651/12 não tem normatividade 
autônoma, mas está dentro de um capítulo que trata “das áreas consoli-
dadas em áreas de reserva legal” (grifei). Ou seja, não atinge qualquer 
degradação ambiental ou supressão de vegetação que tenha ocorrido 
em área de proteção ambiental, mas apenas dentro de reserva legal, o 
que não parece ser o caso dos autos, em que estamos falando de Mata 
Atlântica submetida a regime especial de proteção e utilização restrita.

Também porque (b), ainda que a questão seja nova nos tribunais 
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(porque a nova lei ainda é recente), já existem precedentes do Superior 
Tribunal de Justiça e do TRF4, que apontam para essa linha de interpre-
tação quanto ao alcance restrito da norma de “anistia” aqui discutida.

Esses precedentes entendem que aqueles atos que representaram vio-
lação à legislação ambiental vigente na época em que foram praticados, 
que inclusive ensejaram autuação pela autoridade ambiental, formali-
zação de autos de infração, lavratura de termos de embargo e aplicação 
de penalidade, não estariam atingidos por aquela norma do artigo 68 da 
Lei 12.651/12 ou, ao menos, seus autores deveriam formalizar o pedido 
de isenção em processo administrativo próprio para aquele fi m, inclu-
sive nesse procedimento produzindo provas de que teriam direito à sua 
incidência e aplicação.

Por exemplo, em julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, 
PET no REsp nº 1240122/PR, STJ, Segunda Turma, Relator Herman 
Benjamin, julgado em 02.10.2012, por unanimidade, DJe 19.12.2012), 
o Ministro Herman Benjamin disse o seguinte:

“(...)
Ao contrário do alegado, no novo Código Florestal (art. 59) não se encontra a anistia 

universal e incondicionada pretendida pelo proprietário rural, de maneira a extinguir ou 
apagar os efeitos dos atos ilícitos praticados anteriormente a 22 de julho de 2008 e a implicar, 
consequentemente, automática perda superveniente de interesse de agir.

Ao contrário, o art. 59 mostra-se claríssimo no sentido de que a recuperação do meio 
ambiente degradado nas chamadas áreas rurais consolidadas continua de rigor. Para tanto, 
ordena que essa prescrição se realize por meio de procedimento administrativo no âmbito 
de Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este 
como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí ‘serão suspensas’ as sanções aplicadas 
ou aplicáveis (§ 5º). Por ocasião do cumprimento integral das obrigações previstas no PRA 
ou no TC, ‘as multas’ (e só elas), resultado da repristinação ecológica da área e das medi-
das de mitigação e compensação exigidas, ‘serão consideradas convertidas em serviços de 
preservação, melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente’.

Ora, se os autos de infração e as multas tivessem sido invalidados pelo novo Código 
ou houvesse sido decretada anistia ampla e irrestrita das violações que lhe deram origem, 
evidenciaria contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se a ‘suspensão’ e 
‘conversão’ daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende ou converte o nada 
jurídico, o que antes era e depois (com a nova lei) deixou de ser. Vale dizer, a regra geral é 
que os autos de infração lavrados continuam plenamente válidos, intangíveis e blindados, 
como ato jurídico perfeito que são – apenas sua exigibilidade monetária fi ca suspensa na 
esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações estabelecidas no 
PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o interesse de agir 
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nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção do processo 
sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI).

Note-se que, conforme a Lei 12.651/2012, a regularização ambiental (‘ambiental’, e 
não simplesmente ‘fl orestal’, o que implica o diálogo das fontes entre o novo Código, a 
Constituição Federal, a Constituição Estadual e as demais leis que regem a proteção do 
meio ambiente) deve ocorrer na esfera administrativa, denotando inconveniência, para 
não dizer despropósito, pretender que o Poder Judiciário substitua a autoridade ambiental 
e passe a verifi car, em cada processo, e a acompanhar por anos a fi o (no lapso temporal do 
cumprimento das medidas de repristinamento ecológico, mitigação e compensação) a plena 
recuperação dos ecossistemas degradados e o cumprimento das obrigações instituídas no 
PRA. Aí estão providências intrincadas que devem ser técnica e previamente avaliadas e 
avalizadas, e depois fi scalizadas, pelo órgão ambiental, e não pelo juiz de demanda em curso. 
Saliente-se, em acréscimo, que, no presente caso, inexiste comprovação de adesão a tais 
programas, condição sine qua non para o requerente obter eventuais benefícios previstos na 
lei, muito embora, como já frisado, isso não seja capaz de mudar o julgamento dos autos.

Por derradeiro, o ponto agora trazido pela parte em sua petição (perda de objeto e invali-
dade do auto de infração e da multa ambiental) não foi o único, nem o principal, da presente 
demanda, que também foca em alegada desapropriação indireta perpetrada pelo Código 
Florestal de 1965, quando preceituou o refl orestamento das áreas degradadas – intervenção 
estatal que, segundo o Recurso Especial, daria ao proprietário direito à indenização, com 
base no art. 18 da lei revogada.

(...)
Como se viu acima, na hipótese dos autos o que se encontra é a) uma sanção admi-

nistrativa cujo fundamento fático, no essencial, permanece válido, visto que inexistente a 
pretendida anistia universal e irrestrita; b) um ato jurídico-ambiental perfeito (= auto de 
infração ambiental, típico ato administrativo), que, nessa qualidade e status, vê-se blindado 
contra a retroatividade de lei posterior, tal quais os Termos de Ajustamento de Conduta e 
as averbações de Reserva Legal celebrados sob o império do Código Florestal de 1965.

Além desses dois pontos, certamente auxiliará na compreensão mais ampla do proble-
ma da intertemporalidade jurídico-fl orestal lembrar, em obiter dictum, que – mais do que, 
em cada caso concreto de desmatamento e ocupação irregular de área antecedente a 22 de 
julho de 2008, simples incidência sucessiva de dois microssistemas jurídicos de proteção 
da fl ora, um (o Código Florestal de 1965) revogado por outro que lhe é posterior (o Código 
Florestal de 2012) – na verdade trata-se de aplicação complexa e simultânea, em genuíno e 
já referido diálogo das fontes, da ordem jurídica ambiental. Macrodiálogo (entre o Código 
Florestal e a Constituição), mesodiálogo (entre o Código Florestal e a legislação ambiental 
geral, como a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente) e microdiálogo (entre o Código 
Florestal e as leis de tutela de outros elementos do meio ambiente, a legislação setorial, 
como as Leis de Proteção da Fauna, de Recursos Hídricos, etc.).

A ordem jurídica fl orestal, no cotejo com a ordem jurídica ambiental, é tão só uma 
entre várias que no corpo desta se alojam, prisioneira aquela de inescapável vocação de 
unidade e coexistência harmônica com os microssistemas-irmãos elementares e temáticos 
(faunístico, hídrico, climático, de Unidades de Conservação, da Mata Atlântica), tudo em 
posição de subserviência aos domínios da norma constitucional e da nave-mãe legislativa 
ambiental – a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente –, que a eles todos se sobrepõem 
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e contra eles todos prevalecem. Dispensável, nesse diapasão, advertir que a possibilidade 
de confl ito somente se coloca entre duas normas que se encontrem, hierarquicamente, em 
pé de igualdade.

De toda maneira, não se deve esperar solução hermenêutica mágica que esclareça, de 
antemão e globalmente, todos os casos de confl ito intertemporal entre o atual e o anterior 
Código Florestal. No entanto, na ausência de fórmula pronta e acabada, quase automática, 
podem aqui ser externadas algumas regras técnicas, aliás válidas para outros campos do 
direito material informado pela ordem pública.

O esquema é bem simples: o novo Código Florestal não pode retroagir para atingir o 
ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, tampouco para 
reduzir de tal modo e sem as necessárias compensações ambientais o patamar de proteção 
de ecossistemas frágeis ou espécies ameaçadas de extinção, a ponto de transgredir o limite 
constitucional intocável e intransponível da ‘incumbência’ do Estado de garantir a preser-
vação e a restauração dos processos ecológicos essenciais (art. 225, § 1º, I). No mais, não 
ocorre impedimento à retroação e ao alcançamento de fatos pretéritos.

(...)
Por essa ótica, tanto ao indivíduo (visão individualístico-intrageracional) como à 

coletividade presente e futura (visão coletivo-intrageracional e coletivo-intergeracional) 
se garantem contra a retroatividade da lei posterior os direitos adquiridos sob o regime 
antecedente que se incorporarem ao seu patrimônio. Um e outro são sujeitos; um e outro 
contam com patrimônio constitucional e legalmente inabalável, que, além de material e 
moral no enfoque clássico, é também ecológico. Em suma, podemos e devemos considerar 
a existência de direitos ambientais adquiridos, que emergem a partir e sob o império de uma 
ordem jurídica pretérita revogada ou substituída por outra, na linha de clássicos direitos 
adquiridos ao estado, ao regime de bens no casamento, à posse e ao domínio, à aposenta-
doria, à posição contratual, etc.

Cite-se, em reforço do raciocínio, que a Lei 12.651/2012 manteve, no essencial, a es-
trutura do Código Florestal de 1965, prevendo, entre seus vários instrumentos, as Áreas de 
Preservação Permanente e a Reserva Legal, bem como a natureza propter rem das obrigações 
ambientais de conservação e recuperação do meio ambiente. O ato de desmatar ilicitamente 
não é menos repreensível hoje do que ontem. Nem as respostas legais aos desmatadores 
mostram-se menos fi rmes agora do que antes. Ao certo, o novo Código não afastou, tam-
pouco revolucionou os preceitos primários (essentialia) da Lei 4.771/65, mas ateve-se ao 
acessório (accidentalia) da relação jurídico-fl orestal, precisamente o argumento que leva 
à manutenção da jurisprudência consolidada sob a égide do regramento revogado. Se não 
bastante, como toda legislação ambiental, do intérprete se reclama diligência hermenêutica 
que não negue nem enfraqueça, apenas afi rme o inafastável fundamento de toda a legislação 
ambiental, isto é, a já aludida preservação e restauração dos processos ecológicos essenciais 
(art. 225, § 1º, I).”

Esse acórdão foi assim ementado (grifei):
“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. NOVO CÓDIGO FLORESTAL (LEI 

12.651/2012). REQUERIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO CONTRA ACÓR-
DÃO. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO 
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC NÃO APONTA-
DA. AUTO DE INFRAÇÃO. IRRETROATIVIDADE DA LEI NOVA. ATO JURÍDICO 
PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. ART. 6º, CAPUT, DA LEI DE INTRODUÇÃO ÀS 
NORMAS DO DIREITO BRASILEIRO.

1. Trata-se de requerimento apresentado pelo recorrente, proprietário rural, no bojo de 
‘ação de anulação de ato c/c indenizatória’, com intuito de ver reconhecida a falta de interesse 
de agir superveniente do Ibama, em razão da entrada em vigor da Lei 12.651/2012 (novo 
Código Florestal), que revogou o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771) e a Lei 7.754/1989. 
Argumenta que a nova legislação ‘o isentou da punição que o afl igia’, e que ‘seu ato não 
representa mais ilícito algum’, estando, pois, ‘livre das punições impostas’. Em uma palavra, 
afi rma que a Lei 12.651/2012 procedera à anistia dos infratores do Código Florestal de 
1965, daí sem valor o auto de infração ambiental lavrado contra si e a imposição de multa 
de R$ 1.500, por ocupação e exploração irregulares, anteriores a julho de 2008, de Área de 
Preservação Permanente nas margens do rio Santo Antônio.

2. O requerimento caracteriza, em verdade, pleito de reconsideração da decisão colegiada 
proferida pela Segunda Turma, o que não é admitido pelo STJ. Nesse sentido: RCDESP 
no AgRg no Ag 1.285.896/MS, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe 
29.11.2010; AgRg nos EREsp 1.068.838/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, 
DJe 11.11.2010; PET nos EDcl no AgRg no Ag 658.661/MG, Rel. Ministro Aldir Passarinho 
Junior, Quarta Turma, DJe 17.03.2011; RCDESP no CC 107.155/MT, Rel. Ministro Aldir 
Passarinho Junior, Segunda Seção, DJe 17.09.2010; RCDESP no Ag 1.242.195/SP, Rel. 
Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 03.09.2010. Por outro lado, é impossível 
receber pedido de reconsideração como Embargos de Declaração, sob o manto do princípio 
da fungibilidade recursal, pois não se levanta nenhuma das hipóteses do art. 535 do CPC.

3. Precedente do STJ que faz valer, no campo ambiental-urbanístico, a norma mais 
rigorosa vigente à época dos fatos, e não a contemporânea ao julgamento da causa, menos 
protetora da Natureza: o ‘direito material aplicável à espécie é o então vigente à época dos 
fatos. In casu, a Lei nº 6.766/79, art. 4º, III, que determinava, em sua redação original, a 
‘faixa non aedifi candi de 15 (quinze) metros de cada lado’ do arroio’ (REsp 980.709/RS, 
Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 02.12.2008).

4. Ademais, como deixa claro o novo Código Florestal (art. 59), o legislador não 
anistiou geral e irrestritamente as infrações ou extinguiu a ilicitude de condutas anteriores 
a 22 de julho de 2008, de modo a implicar perda superveniente de interesse de agir. Ao 
contrário, a recuperação do meio ambiente degradado nas chamadas áreas rurais conso-
lidadas continua de rigor, agora por meio de procedimento administrativo, no âmbito de 
Programa de Regularização Ambiental – PRA, após a inscrição do imóvel no Cadastro 
Ambiental Rural – CAR (§ 2º) e a assinatura de Termo de Compromisso (TC), valendo este 
como título extrajudicial (§ 3º). Apenas a partir daí ‘serão suspensas’ as sanções aplicadas 
ou aplicáveis (§ 5º). Com o cumprimento das obrigações previstas no PRA ou no TC, ‘as 
multas’ (e só elas) ‘serão consideradas convertidas em serviços de preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade do meio ambiente’.

5. Ora, se os autos de infração e multas lavrados tivessem sido invalidados pelo novo 
Código ou houvesse sido decretada anistia geral e irrestrita das violações que lhe deram 
origem, confi guraria patente contradição e ofensa à lógica jurídica a mesma lei referir-se 
a ‘suspensão’ e ‘conversão’ daquilo que não mais existiria: o legislador não suspende nem 
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converte o nada jurídico. Vale dizer, os autos de infração já constituídos permanecem válidos 
e blindados como atos jurídicos perfeitos que são – apenas a sua exigibilidade monetária 
fi ca suspensa na esfera administrativa, no aguardo do cumprimento integral das obrigações 
estabelecidas no PRA ou no TC. Tal basta para bem demonstrar que se mantém incólume o 
interesse de agir nas demandas judiciais em curso, não ocorrendo perda de objeto e extinção 
do processo sem resolução de mérito (CPC, art. 267, VI).

6. Pedido de reconsideração não conhecido.” (STJ, PET no REsp nº 1240122/PR, STJ, 
Segunda Turma, Relator Herman Benjamin, julgado em 02.10.2012, por unanimidade, 
DJe 19.12.2012)

Também no âmbito do Tribunal Regional Federal da 4ª Região exis-
tem precedentes sobre a aplicação da Lei 12.651/12, no sentido de que 
não houve anistia pura e simples de condutas lesivas praticadas ante-
riormente à sua vigência, a saber:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. AUTUA-
ÇÃO POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS. SUSPENSÃO. ART. 59, PARÁGRAFO 5º, DA 
LEI Nº 12.651/2012.

Não há a pretensa anistia advinda com o novo Código Florestal em relação a quem 
já havia sido autuado pelas infrações cometidas antes de 22.07.2008.” (TRF4, Agravo de 
Instrumento nº 5001370-23.2013.404.0000, TRF4, Terceira Turma, Relatora Vânia Hack 
de Almeida, julgado em 14.06.2013, por unanimidade, D.E. 14.06.2013, grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
EXECUÇÃO FISCAL À COBRANÇA DE CRÉDITO DECORRENTE DE AUTUAÇÃO 
POR INFRAÇÕES AMBIENTAIS. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO FISCAL – IMPRES-
CINDIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE TERMO DE COMPROMISSO ASSINADO EM 
RELAÇÃO ÀS INFRAÇÕES COMETIDAS ANTES DE 22.07.2008 E JÁ AUTUADAS 
PARA A ACOLHIDA DA PRETENSÃO DEDUZIDA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 
59, PARÁGRAFO 5º, DA LEI Nº 12.651/2012. NÃO IMPLEMENTO DO REQUISITO 
LEGAL NA ESPÉCIE – RECHAÇO DO PEDIDO.

Agravo de instrumento improvido.” (TRF4, Agravo de instrumento nº 5009930-
85.2012.404.0000, TRF4, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, 
julgado em 01.08.2012, por unanimidade, D.E. 02.08.2012)

Neste último (TRF4, Agravo de instrumento nº 5009930-
85.2012.404.0000, TRF4, Terceira Turma, Relator Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, julgado em 01.08.2012, por unanimidade, D.E. 
02.08.2012), em seu voto, o desembargador Carlos Eduardo Thompson 
Flores Lenz diz o seguinte:

“(...)
Nessa toada, não há falar que o legislador tenha ditado óbice à anistia daqueles pro-

prietários/possuidores que já tivessem sido autuados pelas infrações cometidas antes de 
22 de julho de 2008 relativas à supressão irregular de vegetação em Áreas de Preservação 
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Permanente, de Reserva Legal e de uso restrito. Entretanto, a suspensão da exigibilidade 
das sanções já aplicadas restou condicionada à assinatura do termo de compromisso pelos 
proprietários/possuidores.

Assim, verifi ca-se que, em relação àquelas infrações cometidas antes de 22.07.2008 e 
ainda não autuadas, a autoridade administrativa não poderá proceder à autuação no período 
entre a publicação desta Lei e a implantação do PRA em cada Estado e no Distrito Federal, 
bem como após a adesão do interessado ao PRA e enquanto estiver sendo cumprido o ter-
mo de compromisso. Para aquelas infrações cometidas antes de 22.07.2008 e já autuadas, 
a autoridade administrativa poderá exigir a sanção aplicada até a data da assinatura do 
termo de compromisso, momento a partir do qual o proprietário/possuidor terá pretensão 
à suspensão das sanções decorrentes das indigitadas infrações.”

Percebe-se desses julgamentos que não há, em princípio, isenção 
universal de responsabilidade dos infratores, existindo no mínimo e 
apenas a possibilidade de discussão de cada caso concreto a fi m de ave-
riguar se está enquadrado naquela situação disposta na lei.

Também (c) entendo que aquele dispositivo legal não se aplica ao 
presente caso, em que se verifi cou violação das normas ambientais no 
que tange à exploração de vegetação de Mata Atlântica, porque não 
foram somente violados eventuais novos percentuais de reserva vegetal 
estabelecidos no novo Código, mas as regras que determinavam à épo-
ca que a supressão dessa vegetação dependia de autorização do órgão 
ambiental estadual e do Ibama, mediante plano de manejo previamente 
aprovado.

Portanto, quanto ao ponto, afasto a possibilidade de anistia ou de 
isenção dos infratores pela Lei 12.651/12, votando por negar provimen-
to à apelação dos réus quanto a isso.

(7) Quanto à responsabilidade do Estado do Paraná
Não merece provimento a apelação da autora Rede Brasileira para 

Conservação dos Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – 
ADA, uma vez que entendo não existirem nos autos indícios de que o 
Estado do Paraná tenha se omitido no seu dever de proteger aquela área.

Não há provas de que tivesse conhecimento dos atos ali praticados 
ou de que tivesse participado da concessão das licenças.

Portanto, entendo que não há amparo para a sua responsabilização 
forte no artigo 37, § 6º, da Constituição.

Por isso, quanto a esse ponto, voto por negar provimento à apelação 
da autora ADA.
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(8) Quanto à indenização
Quanto ao pedido de indenização pelos danos ambientais, não mere-

ce provimento a apelação da autora Rede Brasileira para Conservação 
dos Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – ADA porque:

(a) a responsabilização pelos danos causados ao meio ambiente pode 
ocorrer por meio de condenação à obrigação de fazer ou não fazer ou do 
pagamento de indenização (art. 3º da Lei nº 7.347/85);

(b) a cumulação dessas duas medidas (pagamento de indenização e 
obrigação de fazer) não decorre de lei, mas da análise de cada caso con-
creto e de suas peculiaridades (e aí são consideradas as consequências 
da prática danosa), a fi m de se verifi car a efetiva necessidade de que 
haja essa cumulação;

(c) entendo que, em sendo possível a reparação do dano ambiental 
mediante a reversão da condição da área degradada ao seu estado an-
terior, não é necessária a condenação ao pagamento de indenização, 
porque esta não é o primordial objetivo da ação civil pública, que visa à 
concretização da tutela específi ca de reparação do dano. Nesse sentido:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DO MEIO AMBIENTE. CONSTRUÇÃO DE 
BENFEITORIAS EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. OBRIGAÇÃO 
PROPTER REM. OBRIGAÇÕES DE FAZER, DE NÃO FAZER E DE PAGAR QUAN-
TIA. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE PEDIDOS. DESNECESSIDADE DE 
CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO NO CASO EM APREÇO.

1. A demolição das benfeitorias realizadas em Área de Preservação Permanente é medida 
adequada a cessar a agressão ao meio ambiente.

2. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil por dano ambiental, 
impõe-se a condenação do réu à reparação do dano por meio de apresentação de Prad, em 
prazo de 90 dias, a contar da presente decisão.

3. A obrigação de reparação dos danos ambientais é propter rem, não importando se 
os réus foram os autores do dano ambiental causado pela edifi cação. Precedentes do STJ.

4. Ainda que possível a cumulação da obrigação de fazer, consistente na recuperação 
do dano ambiental in natura, com a condenação ao pagamento de indenização, nos termos 
do art. 3º da Lei 7.347/85, diante da ausência de demonstração de ocorrência de outros 
prejuízos e em sendo determinada a recuperação da área, a partir de projeto de recupera-
ção de área degradada (Prad), é descabida a condenação ao pagamento de indenização.” 
(Apelação Cível nº 5003740-50.2011.404.7208, TRF4, Terceira Turma, Relator Fernando 
Quadros da Silva, D.E. 16.04.2013)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE. DANOS AM-
BIENTAIS. INDENIZAÇÃO. A responsabilidade para os causadores de danos ecológicos é 
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objetiva e integral. Tratando-se de direito difuso, a reparação civil ambiental assume grande 
amplitude, com profundas implicações na espécie de responsabilidade do degradador, que 
é objetiva, fundada no simples risco ou no simples fato da atividade danosa, independen-
temente da culpa do agente causador do dano. Não restou provada a existência de danos 
irreversíveis a indenizar, sendo sufi ciente a cessação da degradação da área de preservação 
permanente e a recomposição ambiental.” (Apelação Cível nº 5000003-76.2010.404.7207, 
TRF4, Quarta Turma, Relator Jorge Antonio Maurique, D.E. 01.09.2011)

(d) no presente caso, o infrator suprimiu fl oresta secundária em es-
tágio inicial de regeneração pertencente ao bioma Mata Atlântica, prin-
cipalmente capoeiras, e não há notícias de que não seja possível a total 
recuperação dessa área mediante execução de Prad. Tal como decidido 
recentemente por esta Turma, o pedido de indenização deve ser analisa-
do à luz da prova dos autos e, no caso concreto, as provas não indicam 
que seja necessária a reparação dos danos mediante pagamento de inde-
nização (Apelação Cível nº 5002445-56.2012.404.7203);

(e) entendo que não é necessária a fi xação de indenização para re-
paração dos danos, e é importante deixar consignado que isso não sig-
nifi ca que se esteja deixando o dano ambiental sem reparação. Ao con-
trário, o que se está deixando de fazer é fi xar indenização adicional 
para reparação de danos causados (estimativa de valor econômico para 
reparação dos prejuízos), que teria quase caráter punitivo pela infração 
dos réus à legislação ambiental. No lugar do arbitramento dessa in-
denização pecuniária, parece-me mais apropriado fazer o que foi feito 
pela sentença apelada (com os acréscimos e alterações propostos neste 
voto), reconhecendo a obrigação dos réus à recuperação da área degra-
dada mediante implantação e cumprimento de Prad.

Ou seja, os danos que foram causados ao ambiente com a atuação 
dos réus-infratores serão recuperados integralmente, e o serão por força 
do Prad. É no Prad que todas as obrigações dos réus-infratores deverão 
ser estabelecidas e todos os danos ambientais deverão ser recuperados, 
inclusive com adoção de medidas compensatórias ou reparatórias para 
devolver aqueles ecossistemas prejudicados ao que existia antes da in-
tervenção ilícita feita pelos réus.

Isso não é pouco, porque não se limita apenas a determinar replan-
tar determinado número de espécimes vegetais na área, mas envolve a 
condenação dos réus à adoção de todas as providências e medidas que 
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sejam técnica, ambiental e ecologicamente necessárias ou recomenda-
das para recuperação integral da área degradada, inclusive quanto aos 
efeitos que a ação dos réus-infratores teve sobre fauna e fl ora atingidas 
pela degradação e pela supressão de vegetação.

A indenização se torna desnecessária porque todos os danos causa-
dos deverão ser reparados pelo Prad, às custas dos réus-infratores, tal 
como foram estes condenados. Essa reparação não será limitada nem 
estará restringida, mas alcançará tudo o que for necessário para res-
tabelecimento e recuperação do ambiente degradado, tornando assim 
desnecessária fi xação de outra indenização que fosse direcionada para 
recuperação daquela área.

Dessa forma, com os acréscimos feitos na fundamentação desse voto 
no ponto relativo à obrigação do Ibama e dos réus-infratores quanto ao 
Prad (inclusive item 9 adiante), parece que a condenação à obrigação 
de fazer (recuperar a área mediante implantação de Prad completo e 
integral) é sufi ciente para reparar os danos ambientais causados pelos 
réus-infratores.

Por isso, quanto a esse ponto, nego provimento à apelação da autora.

(9) Esclarecimentos quanto ao conteúdo da condenação dos réus à 
obrigação de fazer (refl orestar a área degradada)

Quanto à condenação dos réus à obrigação de fazer (refl orestar a 
área degradada), entendo que devem ser feitos alguns esclarecimentos e 
estabelecidos alguns parâmetros a fi m de evitar que futuramente, quan-
do em fase de execução, dúvidas possam surgir quanto às providências 
que estão sendo determinadas pelo julgado aos réus e quanto ao que 
deve constar do Prad.

O pedido inicial dos autores Rede Brasileira para Conservação dos 
Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – ADA e Ibama era de 
condenação dos réus à obrigação de fazer consistente em refl orestar as 
áreas degradadas. Os autores explicaram na causa de pedir que,
“para que não pairem dúvidas quanto à necessidade de serem restaurados os atributos 
próprios desse pequeno ecossistema, remete-se o Juízo ao disposto no art. 9º, § 2º, da Lei nº 
6.902/81: ‘(...) o não cumprimento das normas disciplinadoras previstas neste artigo sujeitará 
os infratores ao embargo das atividades irregulares, à medida cautelar de apreensão do ma-
terial e das máquinas usadas nessas atividades, à obrigação de reposição e reconstituição, 
tanto quanto possível, da situação anterior e à imposição de multas’.”
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Portanto, é evidente que o pedido formulado pelos autores está vol-
tado à recuperação integral daquela área, a fi m de que retorne o máximo 
possível ao seu estado anterior.

Esse pedido foi julgado procedente para “condenar os requeridos 
Wilson Rickli (37 ha), Eder Renato Rickli (67 ha), Edson Rogério Ri-
ckli (32 ha) e Karina Rickli (79,0 ha) a refl orestar com espécies de 
árvores nativas a área degradada dos imóveis das Matrículas 12.349, 
12.350, 12.351 e 12.352 do CRI de Prudentópolis” (item i da página 
16 da sentença – fl . 1130v) e para “condenar o Instituto Ambiental do 
Paraná a refl orestar solidariamente com os proprietários a área objeto 
das autorizações de exploração nos 08996, de 20.06.2000, e 08913, de 
21.07.2000” (item ii da página 16 da sentença – fl . 1130v). Foi deferida 
a antecipação de tutela para determinar que “iniciem imediatamente a 
recuperação das áreas degradadas” (fl . 1130v).

O que entendo importante deixar explícito aqui é que essa conde-
nação ao refl orestamento implica recuperação integral da área, e não 
somente plantação de algumas árvores no local. É importante que fi que 
claro que o Plano de Recuperação da Área Degradada deverá levar em 
consideração aquele objetivo de reparação o mais integral possível da 
área, de refl orestar, de fazer aquela área retomar o seu status de fl ores-
ta, retomando as suas características anteriores no que tange à fl ora, à 
fauna, ao ecossistema daquela área específi ca (seja ele simples, seja 
complexo).

Ou seja, a condenação não é apenas ao plantio de árvores, mas al-
cança o completo refl orestamento da área, e esse “refl orestar” só pode 
ser entendido a partir do signifi cado de fl oresta, que não é apenas um 
conjunto de árvores, mas um ecossistema complexo de suma importân-
cia para o meio ambiente, conforme a lição de Édis Milaré (Direito do 
Ambiente. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013. p. 547-548):

“(...) o termo fl oresta, na linguagem corrente, evoca uma formação vegetal de propor-
ções e densidade maiores. Mata, selva, grandes extensões cobertas de arvoredo silvestre e 
espesso, bosques frondosos e denominações semelhantes sempre acorrem à memória ou 
à imaginação.

(...) a fl oresta – ou, em termos amplos, a fl ora – é objeto de planejamento, gestão, manejo 
e proteção jurídica, além de todos os outros aspectos sob os quais pode ser considerada. No 
caso, ela é tomada complexivamente como um ecossistema que, além das árvores, inclui 
água e solo, abrange variedade de animais e micro-organismos, enfi m, todos os vegetais 
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e elementos que compartilham as mesmas características ecológicas e ambientais daquele 
espaço.

As fl orestas são vivas, e mais, constituem também elas sistemas de suporte à vida de 
outros componentes da biosfera, como é o caso da fauna; interagem com o clima, parti-
cularmente os climas locais (microclimas), e ajudam a direcionar a circulação dos ventos.

Uma das principais funções das fl orestas é o controle do ciclo hidrológico local, pois não 
há fl oresta sem água nem água sem fl oresta: um casamento verdadeiramente indissolúvel 
promovido pela natureza. Além disso, fi xam os solos, protegendo-os da erosão, e trazem 
incalculável aporte à sua fertilidade. É sabida a importância das matas ciliares junto às 
margens dos rios e corpos d’água, e da vegetação de topos de morro – esses dois tipos de 
vegetação merecem cuidados especiais do gestor público.”

Algas e fi toplânctons marinhos são notáveis captadores de energia. 
A fl ora, em seu conjunto, em especial as fl orestas, é um estoque de 
carbono impossível de valorar como produtor de energia. O estoque 
energético da fl ora contribui substancialmente para a biomassa. Além 
disso, é de suma importância a função que tem a fl ora – notadamente 
as fl orestas – de sequestrar o carbono (CO e CO2) emitido por dife-
rentes fontes que utilizam óleo combustível e outros tipos de energia 
fóssil. Assim, o papel das fl orestas no controle do efeito estufa é de 
capital importância; por isso, a derrubada sem controle das matas tem 
efeitos maléfi cos incalculáveis, constituindo verdadeiro atentado e 
crime contra o meio ambiente. É já sabido que a fl oresta em pé repre-
sentou, e sempre representa, mais investimento e economia do que a 
fl oresta abatida.

Assim, não é razoável que, diante da supressão de um bem de ta-
manha importância (vegetação de Mata Atlântica), que é considerado a 
vegetação mais rica em termos de diversidade de fauna e fl ora que abri-
ga, deva ser entendido que bastasse ao infrator plantar algumas árvores 
para que a área retome a condição anterior de fl oresta.

Fosse assim (limitado o “refl orestar” apenas ao plantar algumas ár-
vores nativas na área), certamente o juízo de origem e este relator não 
deixariam de fi xar pesada indenização aos réus-infratores para compen-
sar a perda havida para a fauna e para a fl ora no local e assegurar assim 
integral e completa reparação pelos danos causados.

Mas a sentença escolheu caminho diverso, condenando os réus à 
recuperação integral da área mediante Prad que dê conta de tudo que 
for necessário para recompor, recuperar e compensar a área degradada, 
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o ambiente local, o respectivo ecossistema, sua fauna e sua fl ora pela 
perda que sofreram.

Melhor que fi xar uma indenização pecuniária que seria paga pelos 
infratores (preço da degradação), a sentença apelada reconheceu a obri-
gação de recuperação integral da área, mediante Prad, e determinou aos 
réus que cumprissem essa obrigação de fazer a recuperação (“refl ores-
tar” a área).

O voto deste relator está mantendo essa opção feita pelo juiz da cau-
sa, considerando as provas produzidas e os acréscimos feitos ao longo 
deste voto, que parecem sufi cientes para a recuperação integral e com-
pleta da área, que será feita pelos réus em cumprimento do julgado, 
mediante Prad.

Portanto, repiso que a condenação é de refl orestar a área mediante 
a apresentação, no prazo de 90 dias, de Prad que contenha todas as 
providências necessárias para reparação integral e completa daque-
la “área degradada” (entendendo incluídos na “área degradada” não 
apenas o espaço físico, mas também o ecossistema, a fauna, a fl ora, as 
relações ecológicas, tudo o que for necessário para recuperar a área e 
compensá-la pela perda causada pela ação dos réus-infratores) e que 
deve ser submetido à aprovação do Ibama, à homologação pelo juízo e 
à execução/cumprimento pelos réus.

(10) Quanto aos honorários advocatícios
Quanto à apelação do Estado do Paraná, requerendo fossem os auto-

res condenados ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, 
essa apelação não merece provimento porque: (a) não tem cabimento a 
condenação do autor de ação civil pública ao pagamento de honorários 
advocatícios, salvo comprovada má-fé (art. 18 da Lei nº 7.347/85); (b) 
não há má-fé da Amigos da Água e do Ibama no ajuizamento da pre-
sente ação civil pública, que visa à reparação de danos (corte raso de 
vegetação de mata atlântica).

Quanto à apelação dos réus, requerendo a redução do valor dos ho-
norários para um valor fi xo ou a redução do valor da causa, essa ape-
lação não merece provimento porque 10% sobre o valor da causa é o 
parâmetro que esta Turma entende aplicável para ações desta natureza 
e se apresenta razoável se considerados os seguintes aspectos: (a) esta 
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ação civil pública tramita desde 2001, tendo os réus colaborado, de cer-
ta forma, para a demora na tramitação, já que protocolaram diversas 
peças processuais fora da tramitação natural do processo (o que inclusi-
ve motivou a fi xação de multa no julgamento dos embargos de declara-
ção); (b) o alto valor econômico discutido nesta ação, não considerando 
somente o valor da causa (R$ 1.000.000,00), mas os anos, desde 1980, 
em que os réus praticaram extração daquela vegetação para a prática de 
agricultura.

Finalmente, quanto ao pedido de redução do valor da causa, não me-
rece ser deferido porque não há qualquer substrato legal que o ampare. 
A impugnação ao valor da causa deve ser feito por procedimento pró-
prio, e existe um momento apropriado para isso, que certamente não é 
depois da prolação da sentença com intenção apenas de diminuir os en-
cargos da condenação. Não impugnado no momento oportuno o valor 
da causa e não havendo qualquer excesso que justifi casse intervenção 
judicial para alterá-lo, operou-se preclusão e não cabe mais alterar o 
valor da causa posto na petição inicial.

Portanto, nego provimento às apelações quanto aos honorários advo-
catícios e ao valor da causa.

(11) Conclusão
Os recursos do Estado do Paraná e da Rede Brasileira para Conser-

vação dos Recursos Hídricos e Naturais Amigos da Água – ADA são 
improvidos.

A apelação dos réus é parcialmente provida para afastar a multa apli-
cada a eles por interposição de embargos de declaração protelatórios 
(sentença233).

A apelação do IAP é parcialmente provida para limitar a sua respon-
sabilidade solidária de recomposição da área degradada à extensão das 
licenças concedidas (30 ha).

A apelação do Ibama é provida para afastar a condenação que 
lhe foi imposta na sentença de apresentar Prad e para condenar os 
infratores à apresentação do Prad no prazo de 90 dias a contar da 
intimação deste julgamento, mantidas as demais determinações da 
sentença de antecipação de tutela e esclarecido o alcance da conde-
nação imposta aos réus a respeito da obrigação de refl orestamento 
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da área degradada.
Os demais tópicos da sentença apelada são mantidos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo retido; dar 
parcial provimento às apelações dos réus Wilson Rickli, Karina Rickli, 
Eder Renato Rickli e Edison Rogério Rickli e do IAP; dar provimento à 
apelação do Ibama; negar provimento à apelação do Estado do Paraná; 
e negar provimento ao recurso adesivo de Amigos da Água, nos termos 
da fundamentação.

É o voto.

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO                                              
Nº 5002270-60.2010.404.7000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva

Apelante: Júlia Soares dos Santos
Advogados: Dra. Vanessa Sayuri Massuda

Dr. Dario Almeida Passos de Freitas
Apelante: União – Advocacia-Geral da União

Apelados: Os mesmos
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Ação civil pública. Indenização. Extração irregular de recurso mi-
neral. Via adequada. Prescrição quinquenal. Ato ilícito indenizável. 
Montante. Juros de mora. Termo inicial.

1. Adequado o manejo de ação civil pública para a promoção da efe-
tiva reparação de dano a recursos minerais – que, embora integrantes 
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do acervo patrimonial da União (artigo 20, IX, da CRFB), qualifi cam-
se como bens de uso comum do povo e essenciais à sadia qualidade de 
vida, uma vez integrados ao meio ambiente (que necessariamente deve 
ser equilibrado, por questões de equidade intra e intergeracional), na 
esteira das determinações do artigo 225, caput, da CRFB. Inteligência 
do artigo 1º, I e IV, da Lei nº 7.347/1985.

2. Em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder Público 
em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente públi-
co), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal de 
recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal 
delineado na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965), haja vista que 
(a) a norma insculpida no artigo 37, § 5º, da CRFB, enquanto excepcio-
nal, comporta interpretação restritiva; e (b) o prazo trienal previsto no 
artigo 206, § 3º, IV, do CC é geral, cedendo espaço ao prazo especial, 
por regra de hermenêutica.

3. A extração irregular de argila em área específi ca, à revelia de qual-
quer autorização do Poder Público, confi gura ato ilícito e atrai a inci-
dência dos artigos 186, 884 e 927 do Código Civil.

4. A extração de lavra exige, além da autorização de pesquisa, con-
cessão outorgada pelo Ministro de Estado de Minas e Energia, na forma 
do artigo 7º do Decreto-Lei nº 227/67 (Código de Mineração).

5. Afi gura-se razoável o montante indenizatório fi xado pelo juí-
zo a quo com base no valor do preço médio da argila praticado, na 
época, na região da extração, baseando-se em informação prestada 
por Engenheiro Civil do DNPM (ante a ausência de prova pela parte 
interessada).

6. Os juros moratórios fl uem a partir do evento danoso, em caso de 
responsabilidade extracontratual (artigo 398 do Código Civil e enuncia-
do nº 54 da súmula de jurisprudência dominante do STJ).

7. Apelação da União e remessa ofi cial parcialmente providas. Ape-
lação da requerida improvida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar parcial provimento à apelação interposta pela 
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União e à remessa ofi cial e negar provimento à apelação interposta pela 
requerida, nos termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 23 de outubro de 2013.
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Trata-se de 
ação civil pública ajuizada pela União contra Júlia Soares dos Santos, 
objetivando a condenação da requerida ao pagamento de indenização 
por extração mineral ilegal (argila).

Narrou o ente federal que, em outubro de 2007, técnicos do De-
partamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), em fi scalização 
de campo no Município de São José dos Pinhais, fl agraram a ilegal 
extração mineral empreendida pela requerida, ao arrepio de qualquer 
autorização administrativa.

Explicou que, na ocasião, restara apurado que a extração consistia na 
retirada de argila (de uma área aproximada de 70.000 m², por meio de 
retroescavadeira e caminhões) para venda a olarias da região, totalizan-
do o volume de 86.200 m³ de material extraído, em evidente afronta a 
bens de propriedade da União e ao meio ambiente.

Por conta disso, ajuizou a demanda coletiva para, em prol do interes-
se difuso atingido, buscar a condenação da requerida ao pagamento de 
indenização, no valor estimado em R$ 1.611.940,00.

Liminarmente, postulou o bloqueio de bens da demandada (garantia 
do ulterior pagamento de indenização).

Deferido o pedido liminar (decisão contra a qual a parte prejudicada 
interpôs agravo de instrumento, convertido em agravo retido – eventos 
9 e 37) e contestado o feito (Evento 29), ante a desistência da parte na 
produção da prova pericial outrora requerida (Evento 102), sobreveio 
sentença (Evento 113), julgando parcialmente procedente o pedido para 
“condenar a ré a ressarcir ao Erário o valor de R$ 79.131,60 (setenta e 
nove mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos), correspondente 
ao volume de argila irregularmente extraído entre os anos de 2005 a 
2007, devidamente acrescido de correção monetária, conforme índices 
da Tabela de Cálculos da Justiça Federal, a contar de 04.10.2007 (data 
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da vistoria, em que se constatou o evento danoso) e juros de mora de 
1% ao mês a contar desta sentença”, distribuindo e compensando entre 
as partes os honorários advocatícios.

Irresignadas, as partes apelam.
A requerida (Evento 119), preliminarmente, sustenta a inadequação 

da via processual eleita pelo ente político federal. Em prejudicial de 
mérito, ventila a incidência do prazo prescricional trienal, nos termos 
do artigo 206, § 3º, IV, do CC. No principal, salienta a inexistência de 
ato ilícito indenizável, porquanto obtido o competente alvará de pes-
quisa no DNPM, e a necessidade de redução do valor fi xado a título de 
indenização. Pretende, assim, a reforma da sentença, seja para extinguir 
o feito sem resolução de mérito, seja para julgar improcedente o pedido 
ou alterar os patamares indenizatórios.

A União (Evento 121), por sua vez, em prejudicial de mérito, pos-
tula o reconhecimento da imprescritibilidade da reparação de dano ao 
erário, nos termos do artigo 37, § 5º, da CRFB. Na questão de fundo, 
requer a majoração do montante indenizatório e a alteração da data ini-
cial de incidência dos juros moratórios.

Com contrarrazões (Eventos 129 e 130), subiram os autos a este Tri-
bunal Regional Federal, também por força da remessa ofi cial.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento dos apelos 
(Evento 4).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Os recursos 
devem ser conhecidos, pois preenchidos os requisitos de admissibilida-
de.

Por didática, aprecio cada ponto de irresignação em capítulo aparta-
do. Começo pela preliminar de inadequação do instrumento processual 
utilizado (recurso da requerida); na sequência, enfrento a prejudicial 
de prescrição (tese veiculada em ambos os apelos); aprecio, após, na 
eventualidade, a questão de fundo relativa à existência de ato ilícito e 
ao montante indenizatório (tese veiculada em ambos os recursos); por 
fi m, detenho-me na apuração da data inicial de incidência dos juros 
moratórios.
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Da preliminar de inadequação do instrumento processual utilizado 
(apelação da requerida)

Em preliminar de mérito, a demandada sustenta a inadequação do 
instrumento processual utilizado pela União, porquanto inexistente, 
alegadamente, interesse coletivo na questão discutida nos autos.

A meu ver, porém, não há que se falar em inadequação processual 
no caso telado.

Isso porque a União visa, na demanda, à promoção da efetiva re-
paração de dano a recursos minerais – que, embora integrantes do 
acervo patrimonial do ente político federal (artigo 20, IX, da CRFB), 
qualifi cam-se como bens de uso comum do povo e essenciais à sadia 
qualidade de vida, uma vez integrados ao meio ambiente (que ne-
cessariamente deve ser equilibrado, por questões de equidade intra e 
intergeracional), na esteira das determinações do artigo 225, caput, da 
CRFB, in verbis:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 
de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder 
público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e fu-
turas gerações.”

Ou seja, por veicular matéria atinente ao conceito abrangente de 
meio ambiente, está-se diante de direito difuso, evidentemente passível 
de discussão no âmbito de ação civil pública, consoante expressa reda-
ção do artigo 1º, I e IV, da Lei nº 7.347/1985.

Nesse sentido:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-

TRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. 1. A 
ação civil pública se mostra adequada à tutela dos direitos e interesses difusos e coletivos 
relacionados ao meio ambiente (art. 1º da Lei nº 7.347/85 e art. 225 da Constituição 
Federal). 2. A legitimidade ativa da União é decorrente de expressa previsão legal, nos 
termos do art. 5º, III, da Lei nº 7.347/85. 3. Comprovada a retirada indevida de areia 
– bem da União, nos termos do art. 20, IX, da Constituição Federal –, advém o dever 
de indenizar, nos termos dos arts. 884 e 927 do Código Civil. 4. Apelação improvida.” 
(TRF4, AC 0026836-32.2008.404.7000, Terceira Turma, Relator Fernando Quadros da 
Silva, D.E. 21.06.2011)

Rejeito, portanto, a preliminar de mérito ventilada pela requerida.
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Da prejudicial de mérito – prescrição (teses veiculadas em ambos os 
apelos)

De acordo com a demandada, no caso dos autos (pretensão de repa-
ração por dano), deve ser aplicado o prazo prescricional trienal constan-
te do artigo 206, § 3º, IV, do CC.

Por sua vez, a União aventa que, por força de expressa disposição 
constitucional (artigo 37, § 5º), trata-se de pretensão imprescritível, 
mesmo que direcionada contra particular.

Segundo entendo, as apelações, no tópico, não merecem provimen-
to, uma vez que, em se tratando de ação civil pública movida pelo Poder 
Público em face de particular (não abrangido pelo conceito de agente 
público), objetivando a reparação de dano decorrente da extração ilegal 
de recursos minerais, deve ser aplicado o prazo prescricional quinque-
nal delineado na Lei da Ação Popular (Lei nº 4.717/1965), haja vista 
que (a) a norma insculpida no artigo 37, § 5º, da CRFB, enquanto ex-
cepcional, comporta interpretação restritiva; e (b) o prazo trienal pre-
visto no artigo 206, § 3º, IV, do CC é geral, cedendo espaço ao prazo 
especial, por regra de hermenêutica.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EMPRESA MINERADORA. EX-

TRAÇÃO INDEVIDA DE MINÉRIO. BEM PÚBLICO. INFRAÇÃO. INDENIZAÇÃO. 
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 1. Hipótese em que se trata de dano ao erário não decor-
rente de improbidade administrativa, mas de usurpação de mineral pertencente à União, 
à qual se aplica, portanto, o prazo prescricional quinquenal. 2. Razão assiste à autora ao 
afi rmar que a ré explorou bem que não lhe pertencia, sem autorização para tanto, e que, por 
isso, e em razão do iminente dano ambiental, deve ser condenada à reparação, com base 
na regra geral de responsabilidade civil, disposta no art. 927 do Código Civil. (...)” (TRF4, 
AC 5011508-06.2010.404.7000, Terceira Turma, Relator p/ Acórdão Fernando Quadros 
da Silva, D.E. 12.12.2012)

Nem se diga, de outro norte, que a “clandestinidade” da extração mi-
neral obstaria o início do prazo prescricional (teoria da actio nata), uma 
vez que a exploração mineral era pública e notória, tanto que o material 
extraído era livremente comercializado na região.

O que se verifi ca, a bem da verdade, é a existência de omissão fi s-
calizatória dos órgãos e das entidades públicos atribuídos, que não se 
podem valer da própria torpeza para a obtenção de vantagem em juízo 
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(decorrência dos preceitos parcelares da boa-fé objetiva, que veda o 
exercício abusivo de direitos – artigo 187 do CC).

Afasto, assim, a prejudicial de mérito.

Do mérito

No mérito, importa analisar a existência de ato ilícito indenizável 
e, vencido o ponto, a adequação do montante indenizatório fi xado na 
origem.

Quanto à existência do ato ilícito, conforme me parece, não existem 
dúvidas, porquanto a requerida fora fl agrada extraindo irregularmente 
argila de área específi ca, à revelia de qualquer autorização do Poder 
Público – circunstância que atrai a incidência dos artigos 884 e 927 do 
Código Civil, assim redigidos:

“Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado 
a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.”

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fi ca 
obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos 
casos especifi cados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do 
dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Sobre o tema, colaciono ementa de julgado desta Terceira Turma:
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EX-

TRAÇÃO IRREGULAR DE AREIA. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. (...)
3. Comprovada a retirada indevida de areia – bem da União, nos termos do art. 20, IX, 

da Constituição Federal –, advém o dever de indenizar, nos termos dos arts. 884 e 927 do 
Código Civil. 4. Apelação improvida.” (TRF4, AC 0026836-32.2008.404.7000, Terceira 
Turma, Relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 21.06.2011)

Registre-se que o protocolo, no DNPM, de requerimento de auto-
rização de pesquisa (e subsequente deferimento do pleito) feito após 
a paralisação da atividade extrativista ilegal por ato da autoridade ad-
ministrativa em nada legitima as extrações irregulares já apuradas, seja 
porque o dano já havia ocorrido, seja porque a extração de lavra exige, 
além da autorização de pesquisa, concessão outorgada pelo Ministro 
de Estado de Minas e Energia, na forma do artigo 7º do Decreto-Lei nº 
227/67 (Código de Mineração):

“Art. 1º. Compete à União administrar os recursos minerais, a indústria de produção 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014294

mineral e a distribuição, o comércio e o consumo de produtos minerais.
(...)
Art. 7º. O aproveitamento das jazidas depende de alvará de autorização de pesquisa, 

do Diretor-Geral do DNPM, e de concessão de lavra, outorgada pelo Ministro de Estado 
de Minas e Energia.”

Legítimo, destarte, o reconhecimento da ilicitude da conduta da ré e, 
por conseguinte, a sua condenação ao pagamento de indenização.

Quanto ao valor fi xado a título de indenização, a União aduz que 
deve ser ele majorado, alcançando o montante de R$ 474.789,60. A 
demandada, porém, sustenta a necessidade de redução da quantia, pois 
desconsiderado, a seu ver, parecer exarado por geólogo e juntado à con-
testação (valor devido estimado em R$ 9.687,90).

Ocorre que, primeiro, o cálculo empreendido pelo julgador, na sen-
tença, observou os parâmetros estipulados pela própria autora, apenas 
cotejando o marco prescritivo apontado, a denotar a impertinência do 
apelo do ente político federal.

Em segundo lugar, não pode o Poder Judiciário acatar, infundada-
mente, parecer elaborado unilateralmente por parte do processo – parte 
esta que desistiu da prova pericial designada exatamente para especifi -
car, dentre outros elementos, o valor adequado de indenização (Evento 
102, origem).

Em terceiro lugar, o magistrado a quo amparou seus cálculos no va-
lor do preço médio da argila praticado, na época, na região, baseando-se 
em informação prestada por Engenheiro Civil do DNPM, nos autos da 
ação civil pública nº 2009.70.00.015070-2/PR (Evento 55, TERMO-
AUDI2, origem).

Dessa forma, também quanto à questão principal estou por prestigiar 
a sentença objurgada, cujos fundamentos, em reforço, adoto como ra-
zão de decidir e agrego ao voto, in verbis (Evento 113):

“(...)
e) Do valor da indenização
É incontroverso nos autos que a ré praticou usurpação de bens minerais de titularidade da 

União, já que, comprovadamente, extraiu argila sem a autorização competente (PROCADM2 
e 3 de evento 01). Tal fato gera o dever de indenizar para a recomposição do patrimônio 
público, nos termos dos artigos 884 e 927 do Código Civil:

‘Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado 
a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários.
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(...)
Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fi ca obri-

gado a repará-lo.’
Resta, assim, defi nir o valor da indenização.
Em PROCADM3 de evento 1, há informação técnica estimando o volume retirado e 

o valor por tonelada:
‘Considerando-se que a Sra. JULIA SOARES DOS SANTOS extraiu um volume es-

timado de 86.200 m³ de argila e que a densidade da argila é de aproximadamente 1,7 t/m³, 
temos que a quantidade lavrada foi de:

Q = 86.200 x 1,7 = 146.540 t
Em consulta ao Anuário Mineral Brasileiro – AMB (ano base 2007), verifi cou-se que 

o preço médio da tonelada de argila no Município de São José dos Pinhais é de R$ 11,00. 
Dessa forma, o valor do minério lavrado irregularmente é de:

VM = 146.540 x 11,00 = R$ 1.611.940,00’
Não há discussão nos autos quanto ao volume total estimado. Contudo, o reconhecimento 

da prescrição para a cobrança das quantidades extraídas antes do quinquênio anterior ao 
ajuizamento da ação, ou seja, antes de 25.03.2005, implica na redução proporcional do 
volume passível de indenização, na ausência de outro critério técnico ou da produção de 
novas provas.

A ré reconhece expressamente em sua contestação (página 02 de CONT1 de evento 29) 
que iniciou as atividades de lavra no ano de 1995. Assim, supõe-se que a exploração irre-
gular ocorreu ao longo de doze anos (em 2007 houve a paralisação da atividade, em razão 
da vistoria do DNPM, conforme PROCADM2). Supondo que a extração se deu de modo 
linear nesse período (não há critério técnico ou outras provas que indiquem o contrário, 
repito), chega-se ao volume anual de R$ 12.211,66 toneladas de argila (146.540 tonela-
das/12). Multiplicando esse valor pelo período não prescrito, a partir de 2005, teremos R$ 
24.423,33 toneladas extraídas entre 2005 e 2007.

A questão relativa ao valor unitário da tonelada de argila já foi abordada nos itens ‘b’ e 
‘c’ desta decisão, fi xado em R$ 3,24/t. Multiplicando esse valor pelo volume estimado para 
o período não alcançado pela prescrição, chega-se ao montante de R$ 79.131,60 (setenta 
e nove mil, cento e trinta e um reais e sessenta centavos), atualizados para 04.10.2007.

Portanto, é este o valor efetivamente devido à União.
(...)”

Do pedido de alteração da data inicial de incidência dos juros de 
mora

Em pedido fi nal, a União requer a alteração da data inicial de inci-
dência dos juros de mora, pois, a seu ver, tratando-se de indenização por 
ato ilícito, a parcela deve retroagir à data da prática do ato.

Aqui, estou por prover o apelo.
Com efeito, o artigo 398 do Código Civil expressa que, “nas obriga-
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ções provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde 
que o praticou”.

No mesmo sentido, o enunciado nº 54 da súmula de jurisprudência 
dominante do STJ assegura que “os juros moratórios fl uem a partir do 
evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

No caso concreto em apreço, reconhecida a indenizabilidade a con-
tar de 25 de março de 2005, a partir de então devem incidir os juros de 
mora de 1% ao mês.

Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECUSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/

MANUTENÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTE. DANO MORAL 
PRESUMIDO. IN RE IPSA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR RAZOÁ-
VEL. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL A PARTIR DO EVENTO 
DANOSO. SÚMULA 54/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento uniforme no sentido de 
que a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente 
enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do ato ilícito, 
cujos resultados são presumidos.

2. A quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não se mostra exorbitante, o que afasta 
a necessidade de intervenção desta Corte Superior. Incidência da Súmula 7/STJ.

3. Os juros de mora são devidos a partir do evento danoso, conforme enunciado da 
Súmula 54/STJ.

4. Agravo não provido.” (AgRg no AREsp 346.089/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Sa-
lomão, Quarta Turma, julgado em 27.08.2013, DJe 03.09.2013) (grifei)

Em síntese, é de ser provida apenas parcialmente a apelação inter-
posta pela União, alterando-se a data inicial de incidência dos juros 
de mora.

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à ape-
lação interposta pela União e à remessa ofi cial e negar provimento à 
apelação interposta pela requerida.
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EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 5011244-32.2013.404.0000/PR

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler

Embargante: BR Malls Participações S.A.
Advogado: Dr. Antonio Augusto Rebello Reis

Embargante: Proeste – Empresas Reunidas do Oeste do Paraná S.A.
Advogados: Dr. Michel Guerios Netto

Dr. Jefferson Comeli
Dra. Patrícia de Barros Correia Casillo

Dra. Priscila Melo Chagas Turkot
Interessado: Ministério Público Federal

Embargado: Acórdão
Interessado: Luiz Tarcisio Mossato Pinto

EMENTA

Embargos declaratórios. Contradição. Omissão. Inocorrência. Re-
discussão do julgado.

1. No caso dos autos, não se verifi ca nenhum dos vícios previstos no 
artigo 535 do CPC.

2. O que existe é a intenção de rediscutir a causa já julgada, e não 
obscuridade, omissão ou contradição, que poderiam ensejar os embar-
gos de declaração. Ao contrário do que afi rmam os embargantes, não 
houve falta de enfrentamento da matéria levantada em agravo de ins-
trumento.

3. Devidamente enfrentadas as questões propostas pelas partes, não 
se faz necessária a análise expressa de todos os dispositivos legais in-
vocados nas razões dos embargos. Com efeito, “prequestionamento” 
corresponde ao efetivo julgamento de determinada tese jurídica apre-
sentada pelas partes, de razoável compreensão ao consulente do acór-
dão proferido pelo tribunal respectivo, apto, dessa forma, à impugnação 
recursal excepcional.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
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por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do 
relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 11 de dezembro de 2013.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
embargos de declaração em agravo de instrumento que, em observância 
aos princípios da prevenção e da precaução, confi rmou o deferimen-
to de efeito suspensivo ativo, determinando, em caráter antecipatório 
da tutela na ação civil pública, a suspensão da obra de construção do 
Shopping Center Catuaí em Cascavel/PR, sob pena de multa diária de 
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a ser paga solidariamente pela BR 
Malls participações S.A. e pela Proeste – Empresas Reunidas do Oeste 
do Paraná S.A.

A BR Malls Participações S.A. e a Proeste – Empresas Reunidas do 
Oeste do Paraná S.A., em suas razões de embargos (evento 59), alegam 
que o acórdão atacado restou omisso ao fundamentar a negativa de ob-
servância do princípio da presunção de legitimidade e de defi nitivida-
de de licenças e alvará de construção. Afi rmam que o MPF provocou 
novo pronunciamento judicial a respeito de situação já julgada defi ni-
tivamente, qual seja, o pedido de suspensão das obras de implantação 
do shopping anteriormente formulado em Ação Cautelar e Mandado de 
Segurança. Sustentam que a construção do empreendimento comercial 
não viola as leis municipais de ocupação do solo urbano nem o plano 
diretor e tampouco contraria o laudo ambiental realizado pelo Ibama, 
questões que não teriam sido ponderadas no v. acórdão ora embargado. 
Aduzem, por fi m, que a existência de Ação de Improbidade Adminis-
trativa, ainda pendente de julgamento em primeira instância, movida 
contra o diretor-presidente do Instituto Ambiental do Paraná – IAP 
não serviria de fundamento para a paralisação das obras de implanta-
ção do shopping, porque tal decisão importaria em afronta ao princípio 
constitucional da presunção de inocência (art. 5º, inc. LVII, da CF), ao 
princípio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e ao 
princípio da razoabilidade na adequada valoração dos fatos, provas e 
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precedentes judiciais pertinentes ao empreendimento.
Foram juntados, pelas embargantes acima referidas, três pareceres 

jurídicos (evento 59 – PAREC MPF6 e evento 64).
O Município de Cascavel também opôs embargos de declaração 

(evento 60), nos quais requer que sejam sanadas omissões e contradi-
ções no vulnerado acórdão, bem como que sejam a ele atribuídos efeitos 
infringentes para autorizar a imediata retomada das obras do empreen-
dimento objeto deste Agravo de Instrumento. Afi rma que a aplicação do 
princípio da precaução pelo Poder Judiciário sobreposto à presunção de 
legalidade dos atos administrativos não está devidamente fundamenta-
da e também que aquele princípio não poderia ser invocado no presente 
caso, pois o empreendimento não tem potencial para causar signifi cati-
vo impacto ambiental ou produzir danos ambientais sérios e irreversí-
veis. Alega que a edifi cação na área não se encontra proibida pelas leis 
municipais e pelo Plano Diretor. Aduz que o acórdão é contraditório ao 
referir a localização do empreendimento, o qual defi nitivamente não 
estaria em área de preservação permanente – APP.

O Ibama peticiona (evento 61) alegando ilegitimidade passiva, visto 
que o licenciamento em questão é de competência exclusiva do órgão 
ambiental estadual. Afi rma que a prestação de atividade de perito ju-
dicial foge completamente das atribuições institucionais da autarquia 
ambiental e põe em risco o satisfatório exercício de suas verdadeiras 
funções.

O Instituto Ambiental do Paraná – IAP apresentou também embar-
gos de declaração (evento 62), alegando afronta ao princípio da presun-
ção de legitimidade dos atos administrativos que respaldam as obras de 
implantação do Shopping Catuaí de Cascavel (entre eles, as licenças 
ambientais). Afi rma que o licenciamento é regular e obedece às pre-
visões legais a ele atinentes, razão pela qual não estariam presentes 
os requisitos do art. 12 da Lei da ACP (7.347/85) – fumus boni iuris e 
periculum in mora – para o deferimento da liminar pleiteada pelo MPF.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: O acórdão 
embargado acolheu os fundamentos do Ministério Público Federal e 
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determinou, em caráter antecipatório da tutela na ação civil pública, a 
suspensão da obra de construção do Shopping Center Catuaí em Casca-
vel/PR, sob pena de multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) 
a ser paga solidariamente pela BR Malls Participações S.A. e pela Pro-
este – Empresas Reunidas do Oeste do Paraná S.A.

Sinteticamente, os fundamentos do acórdão se sustentam sobre a in-
congruência verifi cada entre o licenciamento ambiental e os princípios 
da prevenção e da precaução, o direito coletivo ao meio ambiente e 
demais preceitos constitucionais, a política urbana regulamentada no 
Estatuto da Cidade (Lei nº 10.257/2001), o Plano Diretor e a Lei de Uso 
e Ocupação do Solo do Município de Cascavel/PR.

Os embargantes alegam, entre outras questões, que o licenciamento 
é regular e observou todos os preceitos legais, de modo que preteri-lo 
afrontaria o princípio da presunção de legitimidade dos atos administra-
tivos e a própria separação e autonomia dos poderes do Estado.

Verifi co, contudo, que inexiste obscuridade, contradição e/ou omis-
são a ser suprida na forma do disposto no artigo 535 do CPC. Como se 
percebe do julgado, houve apreciação do conjunto, tornando-se inviá-
vel, em embargos de declaração, o reexame da matéria.

No julgado, que em grau de recurso reexamina o pedido de anteci-
pação de tutela do Ministério Público Federal, foram especifi camente 
enfrentados os pontos ora aventados: princípios da prevenção, da pre-
caução e da presunção de legitimidade dos atos administrativos, direito 
de propriedade, ponderação entre o licenciamento ambiental e os dispo-
sitivos legais e constitucionais a ele atinentes, existência de fumus boni 
iuris e periculum in mora a embasar o provimento liminar.

Senão vejamos:
“A observância do devido processo legal e de todas as fases processuais previstas na 

marcha da presente Ação Civil Pública me levam a crer que o tempo que possivelmente se 
estenda até se chegar a um exame exaustivo do acervo probatório poderá, de fato, colocar 
em risco a efetiva prestação jurisdicional buscada, que é a proteção do meio ambiente, o 
qual pode ser irremediavelmente degradado pela edifi cação de empreendimento de tamanha 
magnitude em área que possui, pelo menos, três relevantes classifi cações ambientais, confor-
me o Plano Diretor e a Lei de Uso e Ocupação do Solo então vigentes, enquadramento este 
reconhecido também pelo EIV: a) Fundo de Vale, b) Bacia de Abastecimento Hidrográfi co e 
c) Zona de Especial Interesse Ambiental, nas cercanias do Parque Ecológico Paulo Gorski, 
onde há inúmeras espécies de animais e plantas nativas e silvestres e outras tantas espécies 
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animais no zoológico municipal que ali se situa.
Quanto ao fumus boni iuris, entendo, da mesma forma, também estar satisfeita tal 

condição para a concessão da antecipação da tutela. Há verossimilhança das alegações 
constantes na exordial. Ou seja, há plausibilidade de efetivamente ocorrer dano ambiental 
com a construção do shopping center nas cercanias de área de preservação permanente e 
de parque ecológico. Os indícios apresentados pelo Ministério Público Federal, os quais 
negam a possibilidade de expedição de licença ambiental, são relevantes para embasar o 
provimento liminar.

(...)
Conforme já referido no provimento liminar, parecem-me bastante evidentes ou, ao 

menos, verossímeis os danos ambientais advindos de intervenções antrópicas, tais como 
edifi cação, pavimentação, saneamento e construção de grandes centros comerciais onde 
circulam diariamente milhares de pessoas, mercadorias e veículos (inclusive modifi cando 
o fl uxo anterior de tráfego urbano individual e coletivo) e onde são despendidas muitas 
energias para a manutenção e é necessário muito espaço para o transporte e descarte de 
resíduos. Os documentos acostados com a inicial também demonstram a verossimilhança 
das alegações de que há violação às normas e princípios de direito ambiental, especialmente 
os princípios da prevenção e da precaução.

(...)
Um dos pontos que mais me despertaram a atenção no laudo e no próprio processo de 

licenciamento ambiental do empreendimento foi a inobservância ao Plano Diretor e à lei de 
zoneamento e uso do solo urbano (Lei 2.589/96), que, por classifi carem a região como fundo 
de vale e zona de fragilidade e especial interesse ambiental, determinam uma destinação 
voltada para fi ns ambientais, tais como parques lineares, envolvendo atividades destinadas 
à prática de recreação, esporte, lazer e proteção ambiental (artigo 30, § 4º, da Lei 2.589/96). 
O artigo 7º desta lei, por sua vez, reconhece como Área de Preservação Permanente todo 
o remanescente fl orestal (de mata atlântica, segundo o laudo) existente ao lado do Parque 
Municipal Paulo Gorski, proibindo-se a derrubada daquele remanescente.

O Plano Diretor do Município de Cascavel/PR também é claro ao prever, no seu artigo 
62, a implementação, mediante estudos ambientais e urbanísticos, de áreas de preservação 
e lazer, sendo uma delas nas imediações do Parque Ecológico Paulo Gorski, para a exten-
são do seu complexo, onde, segundo o Plano, serão viabilizados recursos fi nanceiros para 
aquisição de áreas em zonas de especial interesse ambiental – Zeia, com a fi nalidade de 
ampliação de novas áreas de preservação e lazer.

Esse mesmo Plano Diretor dedica algumas seções a disposições acerca da conservação 
e proteção do Lago Municipal, equacionando o seu uso ordenado e o de seu entorno em 
conformidade com as legislações ambientais (artigo 24). Defi ne também ‘macrozona de 
fragilidade ambiental urbana’ como áreas abrangidas pela bacia do manancial de abasteci-
mento de água e áreas que margeiam as faixas de preservação permanente dos cursos d’água, 
sujeitas a determinados critérios, tais como a proibição de usos urbanos perigosos, incômodos 
ou nocivos, e a indicação de que a ocupação seja de baixa densidade, com a manutenção da 
permeabilidade do solo, exigindo cuidados especiais com poluição, escoamento de águas 
pluviais, coleta e tratamento de esgotos, controle de erosão, entre outros (artigo 102).

Por fi m, o artigo 123 dispõe que as zonas de especial interesse ambiental – Zeia (como 
o entorno do Parque Ecológico Paulo Gorski e do lago municipal, de acordo com o artigo 
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7º da Lei 2.589/2006 e o artigo 102 do Plano Diretor) devem ser áreas para execução de 
projetos ambientais e de lazer, tais como recuperação da macrozona de fragilidade ambiental 
ocupada, construção de parques lineares, aquisição e tratamento de áreas para convívio e 
lazer. E nesses locais deve ser recuperada a mata ciliar e mantido o tratamento paisagístico, 
permitindo o convívio da comunidade com o recurso hídrico (artigo 86).

(...)
Anoto, ainda, que, embora seja assegurado o direito de propriedade, nos termos do art. 

5º, incisos XXII e XXIII, da CF/88, como salientou a magistrada de origem, a propriedade 
deverá atender à sua função social, conforme também atentou. E, ainda, não se olvidando da 
política de desenvolvimento urbano, deve-se zelar pelo pleno desenvolvimento das funções 
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes, de modo que a propriedade urbana 
cumpra sua função social, atendendo às exigências fundamentais de ordenação da cidade 
expressas no plano diretor (artigo 182 da CF/88) e ao direito de todos ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida, para as presentes e futuras 
gerações (art. 225 da CF/88).

O Plano Diretor do Município de Cascavel prevê, por sua vez, que a função social da 
cidade e da propriedade urbana é entendida com a prevalência do interesse comum sobre 
o direito individual, devendo contemplar aspectos sociais, ambientais e econômicos na 
aplicação combinada dos instrumentos do Estatuto da Cidade (artigo 5º). E o cumprimento 
da função social da propriedade urbana será garantido por meio da promoção da qualidade 
de vida e do meio ambiente e da justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do 
processo de urbanização, entre outros elementos (artigo 6º).

Assim, verifi co que o projeto de construção do empreendimento comercial não observou 
a destinação legal prevista para a área no Plano Diretor e na Luos e tampouco as diretrizes 
de política urbana. Além disso, existem outros pontos destacados pelo Laudo de Constatação 
que merecem ser aqui examinados.

(...)
Outro aspecto importantíssimo verifi cado pelo analista ambiental do Ibama é que o 

EIV apresentado não afasta com segurança danos que as estruturas do shopping possam 
causar às nascentes, às águas subterrâneas e às águas superfi ciais do Rio Cascavel e que não 
são objeto de discussão os possíveis danos causados pelas estruturas da edifi cação (infra, 
meso e supraestrutura) sobre os recursos hídricos, abundantes na região, a qual está sobre 
o aquífero Guarani e onde se encontram 20 nascentes, sendo 11 delas localizadas dentro 
da área do shopping.

Quanto aos prováveis danos que colocam em risco o equilíbrio dos recursos hídricos da 
região, o MPF bem analisou a questão em sua última manifestação nos autos (evento 42 – 
PET1), informando que a bacia hidrográfi ca de infl uência deste empreendimento, a Bacia do 
Rio Cascavel, além de ser manancial hídrico fundamental para a Cidade de Cascavel, tem 
importância também na preservação da Unidade de Conservação Federal Parque Nacional 
Itaipu. Salientou que não há garantias de que o empreendimento que se pretende construir 
não irá afetar a recarga de aquíferos do Rio Cascavel e águas subterrâneas. Noticiou que o 
último estudo realizado pela consultoria contratada pelos empreendedores não deixa clara 
a inexistência de danos e, inclusive, recomenda em caráter essencial e expresso a necessi-
dade de que haja ‘monitoramento em águas subterrâneas na área do Catuaí Cascavel e, se 
necessário, no entorno’ e ‘monitoramento em águas superfi ciais no Rio Cascavel, nascentes 
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da margem esquerda deste’.
(...)
Em face de todas essas constatações e omissões e em atenção aos princípios da preven-

ção e da precaução, não há como defender que o laudo apresentado afasta categoricamente 
potenciais danos ambientais advindos da construção do shopping center nesta região de 
especial interesse ambiental, nos arredores de uma APP e de um parque ecológico, em 
relação à qual o Poder Público tem o dever de defender e preservar para as presentes e as 
futuras gerações.

E ainda, confrontando as defi ciências constatadas no EIV com os seus elementos cons-
tituintes, elencados pelo artigo 37 do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), vemos que 
o estudo apresentado afrontou a lei, visto que não contemplou nem os quesitos mínimos 
previstos, quais sejam:

‘Art. 37. O EIV será executado de forma a contemplar os efeitos positivos e negativos 
do empreendimento ou atividade quanto à qualidade de vida da população residente na área 
e suas proximidades, incluindo a análise, no mínimo, das seguintes questões:

I – adensamento populacional;
II – equipamentos urbanos e comunitários;
III – uso e ocupação do solo;
IV – valorização imobiliária;
V – geração de tráfego e demanda por transporte público;
VI – ventilação e iluminação;
VII – paisagem urbana e patrimônio natural e cultural.’
Vale referir, fi nalizando, que acolho o entendimento majoritário da jurisprudência de que 

não cabe ao Poder Judiciário substituir-se ao administrador, sob pena de invasão no mérito 
do ato administrativo. Entretanto, sabido que a atuação do judiciário está limitada à análise 
da legalidade do ato administrativo e que o ato de licenciamento ambiental encontra-se 
eivado de vícios, por não observar os preceitos legais e constitucionais apontados acima, 
entendo viável a intervenção judicial para a suspensão das obras.

Assim, longe de apresentar-se conclusivo o laudo em relação à inexistência de danos 
ambientais, prudente a confi rmação da decisão que deferiu o efeito suspensivo ativo a este 
recurso de agravo de instrumento, em observância aos princípios da prevenção e da pre-
caução, bem como a todos os dispositivos constitucionais e legais citados.

Em síntese, a proteção ambiental é direito fundamental que deve ser analisado sob a 
égide do interesse público, visto que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se 
ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações (artigo 225 da CF). É importante observar, ainda, que, em se tratando de 
Direito Ambiental, a tutela não se dirige apenas a casos de ocorrência efetiva de dano. Pelo 
contrário, busca-se justamente proteger o meio ambiente da iminência ou probabilidade de 
dano, evitando-se que ele venha a ocorrer, pois o dano ambiental é, como regra, irreversível.”

Quanto à alegação da BR Malls Participações S.A. e da Proeste – 
Empresas Reunidas do Oeste do Paraná S.A. de que o MPF provocou 
novo pronunciamento judicial a respeito de situação já julgada defi ni-
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tivamente, qual seja, o pedido de suspensão das obras de implantação 
do shopping anteriormente formulado em Ação Cautelar e Mandado 
de Segurança, tampouco assiste razão. Tal questão já foi enfrentada no 
juízo originário, o qual rechaçou peremptoriamente a alegação, sob o 
fundamento de que a coisa julgada formal não impede que seja reanali-
sado o mérito do pedido, mesmo que aduzindo fatos idênticos.

Vale a transcrição da decisão liminar agravada (evento 141 – DE-
CLIM1 da ação civil pública nº 5005069-90.2012.404.7005):

“2.1 Da reanálise do pedido cautelar de suspensão das obras: aduzem as rés BR Malls e 
Proeste que o pedido formulado pelo MPF na presente ação já foi deduzido na Ação Cautelar 
de Produção Antecipada de Provas e Suspensão de Obras nº 5003975-44.2011.404.7005 
e no Mandado de Segurança nº 5005560-34.2011.404.7005, ambos já indeferidos por este 
Juízo, decisões contra as quais não foram interpostos recursos, sendo aquelas ações julgadas 
extintas sem análise de mérito por culpa do MPF.

Inicialmente, deve-se esclarecer que, pelo fato de terem as ações mencionadas sido 
extintas sem análise de seus méritos, fazem elas somente coisa julgada formal, situação 
esta que autoriza este Juízo a reanalisar inclusive seu mérito, quiçá o pedido cautelar e/ou 
de antecipação dos efeitos da tutela formulados liminarmente, mesmo que aduzindo fatos 
idênticos.

Isso fi ca ainda mais claro quando da análise do § 4º do art. 273 e da parte fi nal do art. 
807, ambos do CPC:

‘Art. 273. § 4º A tutela antecipada poderá ser revogada ou modifi cada a qualquer tempo, 
em decisão fundamentada. (Incluído pela Lei nº 8.952, de 13.12.1994)’

‘Art. 807. As medidas cautelares conservam a sua efi cácia no prazo do artigo antece-
dente e na pendência do processo principal; mas podem, a qualquer tempo, ser revogadas 
ou modifi cadas.’

Ademais, situações novas podem surgir ao longo da demanda que passem a confi gurar o 
necessário fumus boni iuris e o periculum in mora, justifi cando, em um momento posterior, 
a sua concessão, requisitos estes que – na visão do magistrado que proferiu as anteriores 
decisões – não estavam presentes ou não foram sufi cientemente demonstrados nos autos.

Dessa forma, não há óbice formal à concessão da cautelar pugnada pelo MPF, desde 
que devidamente comprovados seus requisitos.”

O que existe, portanto, é a intenção de rediscutir a causa já julgada, 
e não obscuridade, omissão ou contradição, que poderiam ensejar os 
embargos de declaração. Ao contrário do que afi rmam os embargantes, 
não houve falta de enfrentamento da matéria levantada em agravo de 
instrumento.

No que diz respeito à petição do Ibama em relação à sua suposta 
ilegitimidade passiva, esclareço, conforme outrora já feito, que o ente 
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federal pode agir na proteção do meio ambiente por força de competên-
cia suplementar atribuída constitucionalmente nas hipóteses de omissão 
ou de irregular autorização do ente local. E o Ministério Público Fede-
ral tem legitimidade para ajuizar a ação respectiva. Nessa linha, vale a 
transcrição de excerto da decisão liminar do juízo de origem:

“Como se vê do regramento supra, o critério defi nidor da competência para o licencia-
mento deve ser fundado no alcance do ‘dano ambiental’ a ser causado, e não na titularidade 
do bem atingido. Essa conclusão, por expressa disposição legal, não afasta a competência 
supletiva do Ibama, mesmo que o dano seja estritamente local.

Esse fato, por si só, já justifi caria a presença do Ibama no polo passivo da demanda, 
de modo a ser garantido o contraditório e a ampla defesa caso se mostre necessária a res-
ponsabilização supletiva.

Não obstante, afi rma o MPF que os possíveis danos causados podem atingir magnitude 
estadual e/ou nacional, pois alega ser o terreno utilizado pelo empreendimento uma das fontes 
de abastecimento do aquífero Guarani, questão esta que é atinente ao mérito da demanda 
e que, se ao fi nal do processo se mostrar inverídica, implicará a improcedência dessa parte 
do pedido, não a ilegitimidade passiva do Ibama.

Por fi m, a Constituição Federal de 1988, ao proclamar a autonomia dos diversos entes da 
federação, deixou claro que os diversos entes da Federação devem partilhar responsabilidades 
sobre a condução das questões ambientais, tanto no que tange à competência legislativa 
quanto no que diz respeito à competência material ou execução (arts. 23, incisos VI e VII, 
e 24, incisos VI, VII e VIII, c/c art. 30, incisos I e II).”

Devidamente enfrentadas as questões propostas pelas partes, não se 
faz necessária a análise expressa de todos os dispositivos legais invoca-
dos nas razões dos embargos. Com efeito, “prequestionamento” corres-
ponde ao efetivo julgamento de determinada tese jurídica apresentada 
pelas partes, de razoável compreensão ao consulente do acórdão profe-
rido pelo tribunal respectivo, apto, dessa forma, à impugnação recursal 
excepcional. Signifi ca bem apreciar as questões controvertidas à luz do 
ordenamento jurídico, sem que, no entanto, haja a necessidade de que 
se faça indicação numérica, ou mesmo cópia integral dos teores nor-
mativos que embasaram a decisão. Neste sentido, colaciono recentes 
precedentes que sinalizam a orientação das Cortes superiores no sentido 
de que o prequestionamento se refere à matéria posta em discussão, e 
não à expressa referência a dispositivos legais:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO 
– RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver 
sido arguida pela parte recorrente. A confi guração do instituto pressupõe debate e decisão 
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prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como 
escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário 
no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou entendimento explícito a 
respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizada fi ca a conclusão sobre 
a violência ao preceito evocado pelo recorrente. SAÚDE – TRATAMENTO – DEVER DO 
ESTADO. Consoante disposto no artigo 196 da Constituição Federal, ‘a saúde é direito de 
todos e dever do Estado (...)’, incumbindo a este viabilizar os tratamentos cabíveis.” (RE 
368564, Relator(a): Min. Menezes Direito, Relator(a) p/ Acórdão: Min. Marco Aurélio, 
Primeira Turma, julgado em 13.04.2011, DJe-153 DIVULG 09.08.2011 PUBLIC 10.08.2011 
EMENT VOL-02563-01 PP-00064 RSJADV, set. 2011, p. 51-68)

“PROCESSUAL CIVIL. PREQUESTIONAMENTO NUMÉRICO. DESNECESSI-
DADE. ENUNCIADO SUMULAR Nº 7/STJ. INAPLICABILIDADE. 1. No que tange ao 
‘prequestionamento numérico’, é posicionamento assente nesta Corte que não é necessário 
ao julgador enfrentar os dispositivos legais citados pela parte ou obrigatória a menção dos 
dispositivos legais em que fundamenta a decisão, desde que enfrente as questões jurídicas 
postas na ação e fundamente, devidamente, seu convencimento. 2. Nada impede que o jul-
gador, a partir da análise da moldura fática delineada pela corte de origem, aplique o direito. 
Tal situação não se confunde com aquela que atrai a incidência do Enunciado Sumular nº 
7 desta Corte, a qual demanda efetivamente a redefi nição da matéria fático-probatória.

3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1305728/RS, Rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21.05.2013, DJe 28.05.2013)

De qualquer sorte, explicito que a decisão judicial não contrariou os 
dispositivos legais invocados nas razões dos embargos.

Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.



DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0002206-33.2009.404.7110/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal José Paulo Baltazar Junior

Apelante: A.C.G.B.
Advogados: Dr. Fabricio Zamprogna Matiello

Drs. Amir Jose Finocchiaro Sarti e outros
Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal. Crime contra a Lei de Licitações. Dispensa de licitação em 
casos em que a lei exige o processo. Artigo 89 da Lei 8.666/93. Mate-
rialidade. Autoria e dolo. Comprovação.

No delito do art. 89 da Lei nº 8.666/93, o bem jurídico protegido 
é a moralidade administrativa, a lisura das licitações. A materialidade 
se comprova pela ausência de instauração de regular procedimento li-
citatório na aquisição de bens ou na contratação de serviços, questão 
provada nos autos.

O elemento subjetivo exigido para a confi guração do delito do art. 
89 da Lei nº 8.666/93 é o dolo, sem mais, não se exigindo elemento 
subjetivo específi co.

O delito do art. 89 da Lei nº 8.666/93 se consuma com o mero ato 
de dispensa ou inexigibilidade, independentemente de demonstração de 
prejuízo concreto para a administração, cuidando-se de crime formal e 
de perigo abstrato.

A autoria restou provada, na medida em que o réu exercia o cargo 
de reitor da universidade, assinando o contrato de cooperação entre a 
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Santa Casa de Misericórdia e a UFPel, mesmo sendo sabedor da neces-
sidade de prévio procedimento licitatório. No caso, restou comprovado 
o dolo do agente e o prejuízo ao erário.

O sentido da causa de aumento do art. 84, § 2º, da Lei nº 8.666/93 
é incrementar a resposta penal em caso de servidores que ocupem car-
gos em comissão ou exerçam funções de direção, assessoramento ou 
confi ança. A escolha do alto cargo de reitor das instituições federais 
de ensino superior, não por acaso titulado magnífi co, dá-se por ato do 
Presidente da República, após consulta à comunidade universitária, in-
cumbida de formar lista tríplice, limitada a escolha a professores douto-
res ou integrantes dos mais altos níveis da carreira docente. É inegável 
a carga de confi ança depositada no escolhido, o que não é desnaturado 
pela existência de um mandato e pela impossibilidade de demissão ad 
nutum por parte da autoridade incumbida da nomeação, estabelecida 
em favor da autonomia universitária e da independência que deve ser 
garantida ao ocupante do cargo. É que a inspiração da causa de aumento 
de pena não decorre da precariedade da ocupação do cargo em comis-
são e da função de confi ança, mas sim da confi ança depositada naquele 
que as ocupa. Mantida a aplicação da causa de aumento.

É exacerbada a culpabilidade do reitor de Ifes que, tendo sido Se-
cretário Municipal de Saúde, no exercício do segundo mandato como 
reitor, dispensa a licitação, embora tivesse se manifestado por sua ne-
cessidade em caso análogo, mesmo depois de expressamente advertido 
da ilicitude da conduta pelo TCU.

A sofi sticação da trama engendrada para dar aparência de legalida-
de ao favorecimento de instituição privada, mediante interposição de 
entidade benefi cente, autoriza o reconhecimento de circunstâncias des-
favoráveis.

A pena de multa, em caso de crimes de licitações, é calculada em 
percentual sobre a vantagem efetivamente obtida ou potencialmente 
auferível pelo agente, de modo que a falta de comprovação de proveito 
direto pelo agente condenado não impede a fi xação da pena de multa, 
tendo em vista a potencialidade de obtenção de vantagem.

De acordo com o art. 83 da Lei 8.666/93, em se tratando de crime 
de licitações, a perda do cargo é efeito automático da condenação, a 
ser reconhecido independentemente do quantitativo da pena aplicada 
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ou de motivação, ao contrário do que se dá na disciplina do art. 92, I e 
parágrafo único, do CP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento à apelação do réu A.C.G.B., nos 
termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 02 de julho de 2013.
Juiz Federal José Paulo Baltazar Junior, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal José Paulo Baltazar Júnior: O feito foi 
assim relatado na origem pela MM. Juíza Federal, Dra. Marta Siqueira 
da Cunha:

“O Ministério Público Federal ofereceu denúncia contra A.C.G.B., A.O.C. e R.A.L.
Narra que o denunciado A.O.C. é professor da UFPel, tendo exercido, na gestão de 

A.C.G.B. como reitor, o cargo de coordenador de assuntos estudantis e depois o cargo 
de pró-reitor pro tempore de assistência estudantil e, também, o de diretor da fundação 
Simon Bolívar (fundação de apoio à UFPel). A peça acusatória também narra que, de for-
ma concomitante ao exercício de tais cargos, A.O.C. também foi sócio-administrador da 
CDR – Clínica de Doenças Renais Ltda. –, que gerenciava o setor de hemodiálise da Santa 
Casa de Misericórdia de Pelotas. A Clínica CDR era responsável pelo setor de hemodiá-
lise da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas e funcionava dentro do hospital, recebendo 
remuneração no percentual de 85% a 87% da fatura mensal de prestação de serviços de 
hemodiálise e repassando o restante à unidade hospitalar. No primeiro semestre de 2007, 
o denunciado A.O.C. vendeu os equipamentos de hemodiálise à Santa Casa de Pelotas por 
mais de setecentos mil reais. Segundo a denúncia, o negócio jamais trouxe aporte fi nanceiro 
ao denunciado A.O.C. ou à clínica CDR, constituindo-se em meio aparentemente legal para 
transferir os equipamentos e as atividades da CDR para as dependências da Universidade 
Federal de Pelotas. Ressaltou que o demandado nunca deixou de ser o responsável técnico 
pelo serviço de hemodiálise da Santa Casa, passando a receber da Santa Casa por meio de 
RPA a partir da cessação das atividades da CDR junto ao serviço de hemodiálise.

Ainda, segundo a peça acusatória, o denunciado A.O.C. utilizou-se indevidamente de seu 
cargo e da sua infl uência para, com a colaboração e a condescendência do reitor A.C.G.B., 
fazer com que a Santa Casa passasse a se utilizar gratuitamente das dependências da Uni-
versidade Federal de Pelotas, fazendo nela funcionar o serviço de hemodiálise, continuando 
como responsável técnico pelo serviço e logrando vultosa remuneração (equivalente a 5% 
do faturamento mensal bruto do serviço).

A denúncia prossegue sustentando que, em função dos esforços do denunciado A.O.C. 
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e representada por seu reitor, A.C.G.B., em 26.09.2007, a Universidade Federal de Pelotas 
fi rmou convênio com a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, transferindo o serviço de 
hemodiálise da Santa Casa para um prédio da Universidade (Centro de Pesquisas em Saúde 
Dr. Amílcar Gigante). Desde então o serviço passou a ser prestado em prédio da UFPel, 
sob responsabilidade e administração da Santa Casa de Pelotas e com o professor A.O.C. 
gerenciando o serviço e recebendo remuneração pela Santa Casa e pela UFPel. No mesmo 
local, o denunciado A.O.C. trabalhava para a UFPel e para a Santa Casa de Misericórdia de 
Pelotas. Portanto, A.O.C. teria incorrido no delito do artigo 321 do Código Penal.

Há, ainda, alegação no sentido de que a Santa Casa passou a ter um faturamento maior, 
visto que disponibilizou apenas 22 leitos à UFPel e aproveitou o espaço físico que era utiliza-
do pela CDR. Nesse sentido, o denunciado R.A.L., provedor da Santa Casa, teria participado 
como benefi ciário direto das condutas de advocacia administrativa praticadas por A.O.C. 
e A.C.G.B., visto que era sabedor da dupla militância de A.O.C. como representante dos 
interesses do serviço de hemodiálise da Santa Casa e como funcionário de alto escalão da 
UFPel. Nesses termos, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, o denunciado R.A.L. 
teria incorrido no delito do artigo 321 do Código Penal.

Quanto ao denunciado A.C.G.B., a peça acusatória refere que não é crível que este não 
soubesse que A.O.C., seu colega de profi ssão e subordinado há anos na UFPel, ao mesmo 
tempo em que realizava gestões para a mudança do serviço de hemodiálise da Santa Casa 
para a UFPel, era o responsável técnico e um dos principais interessados no prosseguimento 
de sua atividade lucrativa. Conforme consta na peça acusatória, o denunciado A.C.G.B. 
teria colaborado decisivamente para a transferência da hemodiálise da Santa Casa para o 
prédio da UFPel, ao assinar o protocolo de intenções, dando-lhe efeitos jurídicos concretos, 
contrariando parecer da Procuradoria-Geral da UFPel, promovendo a transferência do servi-
ço, sob responsabilidade técnica de A.O.C., incorrendo, também, no artigo 321 do Código 
Penal. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, A.C.G.B., dispensando indevidamente 
a realização de licitação, teria incorrido no delito do artigo 89 da Lei 8.666/93. E, mantidas 
as mesmas circunstâncias, teria deixado de tomar as providências cabíveis, incorrendo no 
delito do artigo 320 do Código Penal.

Os denunciados A.C.G.B. e A.O.C. foram notifi cados para oferecerem defesa preliminar, 
nos termos do artigo 514 do Código de Processo Penal (fl s. 177-181, 182-186 e 205-208).

Em virtude dos fatos apontados, o Ministério Público Federal requereu medida assecu-
ratória atípica, invocando o poder geral de cautela do juiz criminal, visando ao afastamento 
do denunciado A.O.C. da atividade privada que exerce como responsável técnico do serviço 
de hemodiálise da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas. Tal medida restou indeferida 
(fl s. 213-215), sendo que o Ministério Público Federal interpôs recurso de apelação que, 
posteriormente, teve negado seu provimento (fl . 822).

A denúncia foi recebida em 10.08.2009 (fl . 215 – verso).
Citados, os corréus ofereceram suas respostas.
O corréu A.C.G.B. sustentou, em síntese, que: a) o convênio entre a UFPel e a Santa 

Casa é regular e cuida de interesse público; b) não houve proveito indevido auferido pela 
Santa Casa, uma vez que a UFPel, cedendo o espaço físico, pôde utilizar todo o aparato 
disponibilizado pela Santa Casa para a pesquisa e o ensino universitário; c) equipar com 
alta tecnologia um setor de hemodiálise é muito dispendioso, o valor da compra das má-
quinas prova isso, de modo que a UFPel teve bem mais economia que a Santa Casa; d) o 
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serviço de hemodiálise é único em toda a região, sendo que um grande número de pessoas 
deixaria de ser atendida; e) o demandado A.O.C. não obteve proveito econômico, uma vez 
que a remuneração percebida da UFPel originava-se somente da sua situação funcional 
de professor, nada recebendo de adicional; f) o parecer 672/2007, do Procurador Federal 
André Oliveira, menciona a necessidade de plano de trabalho e indicação do objeto, dos 
objetivos específi cos e das obrigações das partes interessadas, sendo que o conteúdo do 
convênio fi rmado apresenta estas três últimas referências, restando ausente apenas o plano 
de trabalho, que, contudo, foi apresentado ao MPF em 03/2008; g) a lei não exige plano 
de atividades e sequer é atribuição do reitor a elaboração de tais planos; h) o procurador 
federal afi rmou que não havia óbice à assinatura do Termo; i) não tinha conhecimento 
acerca das atividades profi ssionais do médico A.O.C., em especial no tocante à Santa Casa 
e à sociedade empresarial; j) não obteve proveito próprio; l) não era exigível a licitação 
em virtude da especifi cidade do objeto, sendo que ninguém mais senão a Santa Casa teria 
interesse e condições de celebrar o convênio; m) o procurador federal apenas salientou o 
emprego do artigo 116 da Lei 8.666; e n) o reitor não foi alertado acerca do teor de outro 
suposto parecer. Arrolou oito testemunhas (fl s. 246-253).

A.O.C., reiterando os termos da defesa preliminar, sustentou que: a) o fato narrado não 
constitui crime; b) o crime de advocacia administrativa é instantâneo; c) a consumação do 
crime de advocacia administrativa teria ocorrido no primeiro semestre de 2007, estando 
extinta a punibilidade pela prescrição. Arrolou três testemunhas (fl s. 258-260).

A defesa do réu R.L., em apertada síntese, alegou que: a) a consumação do delito 
imputado ocorreu na data da assinatura do convênio (26.09.2007), sendo que o prazo pres-
cricional estabelecido no artigo 109, VI, do Código Penal deve ser reduzido por metade 
por ser pessoa maior de 70 anos, nos termos do artigo 115 do Código Penal, requerendo 
a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva; b) inexistência de dolo. 
Arrolou uma testemunha (fl s. 262-275).

O corréu R.L. foi absolvido sumariamente, nos termos do artigo 397, IV, do Código 
de Processo Penal, em virtude da prescrição da pretensão punitiva, decisão que transitou 
em julgado (fl . 777). Restou explicitado que este juízo considera que a consumação do 
fato ocorreu no dia 26.09.2007, quando a UFPel fi rmou convênio com a Santa Casa de 
Misericórdia de Pelotas, de modo que, ausentes os requisitos para a absolvição sumária 
dos corréus A.O.C. e A.C.G.B., foi determinado o regular prosseguimento do feito contra 
estes (fl s. 736-738).

No curso da instrução, foram ouvidas seis testemunhas da defesa do réu A.C.G.B. e 
três testemunhas arroladas pela defesa do réu A.O.C. A defesa do réu A.O.C. requereu a 
manifestação do Ministério Público Federal sobre a suspensão condicional do processo, e 
foi determinada a oitiva de R.A.L. como testemunha do juízo (fl s. 764-774 e 823-826). O 
réu A.C.G.B. deixou de apresentar a versão traduzida das cartas rogatórias para oitiva de 
duas testemunhas no exterior, restando prejudicada a produção desta prova (fl s. 779, 787, 
793, 816 e 820).

O Ministério Público Federal manifestou-se contrariamente ao oferecimento da suspen-
são condicional do processo, o que foi acolhido por este juízo (fl s. 786 e 792).

Os corréus foram interrogados, e restou deferida a oitiva das testemunhas referidas nos 
interrogatórios. Na mesma oportunidade, foi determinada a juntada da sentença proferida na 
ação de improbidade contra os réus, relativa aos fatos, bem como o acórdão 2.896/2010 do 
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TCU (fl s. 831-877). Foram ouvidas as testemunhas referidas e foi determinada a transcrição 
de todos os depoimentos (fl s. 905-910), juntada às fl s. 925-993, sem qualquer impugnação 
das partes (fl s. 996-997). As partes não requereram diligências (fl s. 1000 e 1002).

Foram certifi cados os antecedentes (fl s. 1004-1016).
As partes apresentaram memoriais.
O Ministério Público Federal, considerando demonstrada a materialidade e a autoria, 

requereu a condenação dos acusados nos termos da denúncia (fl s. 1019-1042).
O réu A.O.C., resumidamente, sustentou que: a) deve ser reconhecida a prescrição da 

pretensão punitiva pela pena em abstrato; b) não constou na denúncia imputação no sentido 
de que o réu A.O.C. tivesse patrocinado interesse da Santa Casa, sendo incabível o aditamento 
em sede de memoriais; c) deve ser reconhecida a atipicidade da conduta, uma vez que o 
delito de advocacia administrativa exige o patrocínio de interesse alheio (fl s. 1081-1088).

O réu A.C.G.B. reiterou os temos da resposta à acusação e ainda sustentou a inexistência 
de dolo, requerendo sua absolvição (fl s. 1090-1097).”

Regularmente instruído o processo, sobreveio sentença (fl s. 1099-
1113), publicada em 22.05.2012 (fl . 1114), que julgou parcialmente 
procedente a denúncia para: a) absolver o réu A.O.C. da imputação 
relativa ao crime do artigo 321 do Código Penal, declarando extinta a 
punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva pela pena em 
abstrato, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal; b) absolver o 
réu A.C.G.B. da imputação relativa ao crime do artigo 321 do Código 
Penal, declarando extinta a punibilidade em face da prescrição da pre-
tensão punitiva pela pena em abstrato, nos termos do artigo 107, IV, 
do Código Penal; c) absolver o réu A.C.G.B. da imputação relativa ao 
crime do artigo 320 do Código Penal, declarando extinta a punibilidade 
em face da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato, nos 
termos do artigo 107, IV, do Código Penal; d) condenar o réu A.C.G.B. 
às penas de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de detenção, em regime 
inicialmente semiaberto, e pena de multa no valor de R$ 34.562,80, a 
ser revertida em proveito da União, devidamente atualizada desde então 
pelo INPC, em razão da prática do delito previsto no artigo 89 da Lei 
8.666/93, sem possibilidade de substituição (artigo 44 do Código Pe-
nal); e) decretar, como efeito da condenação relativa ao delito do artigo 
89 da Lei 8.666/93, a perda do cargo que fundamenta a vinculação do 
réu A.C.G.B. com a UFPel, bem como da função daí decorrente, nos 
termos do artigo 92, inciso I, alínea a, do Código Penal.

Inconformado, o réu interpôs apelação (fl s. 1137-1143), sustentan-
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do, inicialmente, a redução das penas, em face da ausência de vetoriais 
negativas dentre as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e da 
inexistência de função de confi ança para fi ns de aplicação da causa de 
aumento do § 2º do artigo 84 da Lei nº 8.666/93. No mérito, alegou que 
o convênio foi regularmente celebrado entra as instituições (UFPel e 
Santa Casa), tendo em vista o interesse público; sustenta que o local 
disponibilizado na UFPel foi utilizado para o desenvolvimento das ati-
vidades conveniadas, bem como para o desenvolvimento de atividades 
acadêmicas próprias do curso de medicina. Que não houve dolo em 
sua conduta; que desconhecia a relação do médico A.O.C. com a Santa 
Casa, não tendo o réu, na qualidade de reitor, conhecimento de qual-
quer liame entre essas pessoas; que foi orientado pela Procuradoria da 
UFPel, na pessoa do Procurador Federal André Oliveira, não podendo, 
como leigo, ser responsabilizado pela celebração de um convênio lapi-
dado pelos técnicos da instituição. Por fi m, alegou que a licitação era 
inexigível no caso, em virtude da especifi cidade do objeto, sendo que 
somente a Santa Casa teria interesse e condições de celebrar o con-
vênio. Defendeu, assim, a absolvição por insufi ciência de provas para 
a condenação e, subsidiariamente, a redução da pena base ao mínimo 
legal e a supressão da causa de aumento do artigo 84, § 2º, da Lei nº 
8.666/93.

Nesta Corte, a Procuradoria Regional da República opinou pelo des-
provimento do recurso (fl s. 1146-1167).

À fl . 1174, foi deferida a carga dos autos à Advocacia-Geral da 
União, conforme requerido à fl . 1170.

À fl . 1177, o réu A.C.G.B. juntou procuração, retirou os autos em 
carga e juntou o documento de fl s. 1185-1186.

Dada vista ao Ministério Público Federal, foi reiterado o parecer de 
fl s. 1146-1167 (fl . 1189-verso), retornando os autos conclusos.

É o relatório.
Dispensada a revisão, nos termos dos artigos 610 do Código de Pro-

cesso Penal e 38, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal José Paulo Baltazar Junior:
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Contrarrazões

Apresentadas as razões de apelação neste Tribunal, nos termos do 
art. 600, § 4º, do Código de Processo Penal, o parecer do Ministério 
Público Federal supre a ausência de contrarrazões da acusação.

Razões de apelação

Materialidade
A ocorrência do fato foi bem apreciada pela sentença, que destacou a 

inexistência, no processo administrativo, de qualquer referência sobre 
a dispensa ou inexigibilidade de licitação, como se vê do trecho que 
segue:

“Dispensa indevida de Licitação (artigo 89 da Lei nº 8.666/93)
(...)
A dispensa indevida de licitação está ligada à não observância de procedimento licitatório 

em situação em que obrigatoriamente deveria ser realizado o certame.
Há que se ter em mente que a regra para as contratações públicas é a exigência de licitação 

(artigos 37, XXI, da Constituição e 2º e 26 da Lei 8.666/93). Desse modo, a dispensa ou a 
inexigibilidade são excepcionais e, exatamente por isso, são questões que exigem norma 
expressa e manifestação fundamentada do administrador. Nessa linha, a situação fática em 
que o agente público nada refere expressamente sobre dispensa ou inexigibilidade, concre-
tizando o negócio sem licitação quando esta deveria ocorrer, omitindo os fundamentos que 
o conduziram à não realização do certame, subsume-se aos verbos ‘dispensar’ ou ‘inexigir’, 
previstos no tipo penal em questão.

É importante salientar que a tipifi cação do delito visa tanto proteger o patrimônio 
público como preservar os princípios da moralidade, da legalidade e da impessoalidade. 
Por tal motivo, a ausência de licitação também deve ser fundamentada, preservando-se a 
transparência na gestão pública.

(...)
Daí resulta que a instalação dos serviços de terapia renal substitutiva (hemodiálise) 

prestados por pessoa jurídica de direito privado (Santa Casa de Misericórdia de Pelotas) no 
prédio público, de propriedade da UFPel, decorrente da ‘concessão de direito real de uso’, 
ocorreu ao arrepio da lei, uma vez que necessária a licitação na modalidade de concorrência 
pública (artigo 23, § 3º, da Lei 8.666/93).

Tenho que a existência do crime está comprovada por meio do termo de convênio de 
cooperação celebrado entre a UFPel e a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, fi rmado 
em 27.09.2007 (fl s. 103-105); do Of. SG/UFPel nº 96/2008, fi rmado pelo réu A.C.G.B., em 
04.03.2008, informando que ‘será declarada a inexigibilidade de licitação’, evidenciando a 
inexistência de motivação para a dispensa ou inexigibilidade de licitação quando foi fi rmado 
o convênio ou iniciada a prestação dos serviços no prédio da UFPel (fl . 75 do Anexo 1); 
do acórdão 2.896/2010 (processo 014.813/2008-0) do Tribunal de Contas da União – TCU 
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(fl s. 851-877), que revela a cessão gratuita de bem imóvel público para a Santa Casa de 
Misericórdia de Pelotas, pessoa jurídica de direito privado, sem processo licitatório, com 
a efetiva exploração dos serviços de terapia renal substitutiva por esta entidade em prédio 
de propriedade da UFPel.”

Autoria
A autoria não é negada pelo acusado. De todo modo, o ponto foi bem 

apreciado na sentença, nos seguintes termos, que adoto como razões de 
decidir:

“Como já tive a oportunidade de manifestar na sentença que julgou os atos de impro-
bidade administrativa relativa aos mesmos fatos (processo nº 2008.71.10.001851-0): o 
réu A.C.G.B., na qualidade de Reitor da UFPel, celebrou convênio de cooperação entre a 
Universidade e a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, pessoa jurídica de direito privado, 
para que esta utilizasse imóvel público sem a realização de prévia licitação (fl s. 840-850).

Saliento que o ocupante da função de Reitor é o representante último e principal da 
Universidade, tendo o poder de fi rmar e executar ou não o negócio que fundamenta a 
presente ação.

O Regimento Geral da Universidade Federal de Pelotas (processo MEC nº 209.559-
77sso – CPE nº 5543-76 – Parecer CPE nº 553-77) estabelece, no artigo 54, as atribuições 
do Reitor:

‘Art. 54 – São atribuições do Reitor:
(...)
XI fi rmar convênios, nos termos da lei, das portarias e das diretrizes do Ministério da 

Educação e do Desporto;
XII administrar as fi nanças da Universidade, fi scalizar a execução orçamentária, ordenar 

despesas, administrar fundos, elaborar os planos de aplicação de recursos;’
Nesse sentido, não resta dúvida quanto à autoria delitiva.”

Elemento subjetivo
Não ignoro os precedentes no sentido de que o delito em exame exi-

giria o fi m específi co de causar dano ao erário (STF, Inq. 3077, Toffoli, 
Pl., m., 29.03.12; STJ, AP 261/PB, Eliana Calmon, CE, 02.03.05; STJ, 
AP 214/SP, Fux, CE, u., 07.06.08) ou de benefi ciar o particular contra-
tado (TRF4, AC 20007200001156-9/SC, Penteado, 8ª T., u., 05.10.05).

Com a máxima vênia, tenho, porém, que a orientação jurisprudencial 
acima não encontra respaldo no texto legal, que não faz qualquer men-
ção a elemento subjetivo específi co, além do dolo. Entendo, por isso, 
que é sufi ciente o dolo, sem mais, não se exigindo elemento subjetivo 
específi co (STJ, REsp. 991880/RS, Fischer, 5ª T., u., 28.02.08; STJ, HC 
94720/PE, Fischer, 5ª T., u., 19.06.08; STJ, HC 171152, Og Fernandes, 
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6ª T., u., 21.09.10; STJ, REsp. 201000499314, Dipp, 5ª T., u., 09.11.10).
No caso dos autos, de todo modo, e ainda que isso não seja exigido, 

não há qualquer dúvida sobre o dolo do acusado, bem como sobre a in-
tenção de favorecer pessoa determinada, o que é revelado pela mudança 
de orientação do acusado sobre a necessidade de licitação, como bem 
apreciado pela sentença, nos seguintes termos:

“Conforme já salientado, para a caracterização do tipo penal não se exige o dolo es-
pecífi co, bastando a vontade do administrador, Reitor da UFPel, de dispensar ou inexigir 
indevidamente a licitação. No caso em tela, resta clara a vontade do réu de não observar 
o processo licitatório e, mais ainda, de benefi ciar interesse de terceiros em prejuízo da 
Universidade.

Não é possível compreender a fi nalidade da conduta do réu de outro modo, uma vez que 
ele mesmo, na gestão da Reitora que lhe antecedeu, em reunião do Conselho Universitário, 
como conselheiro, manifestou sua oposição à instalação da Clínica de Doenças Renais 
Nephron Ltda., pertencente a professores da UFPel, no mesmo prédio onde atualmente há 
o serviço de hemodiálise da Santa Casa, hoje conhecido como Centro de Pesquisa em Saúde 
Dr. Amílcar Gigante, ponderando sobre a necessidade de licitação.

Em seu interrogatório judicial, o réu A.C.G.B. admite o fato (fl s. 932-938):
‘JUÍZA: Na gestão anterior à sua, esta sua última, a reitora era a professora Inguelore?
RÉU: Sim.
JUÍZA: O senhor tinha assento no conselho universitário?
RÉU: Sim.
JUÍZA: E com este assento no conselho universitário, o senhor percebeu, participou de 

alguma reunião em que existia o interesse de outros professores da universidade de explorar 
o serviço, lá no centro Amílcar Gigante?

RÉU: Sim, tive conhecimento. Eu me recordo que houve o interesse de um serviço 
privado, credenciado inclusive pelo município, a secretaria municipal, que pertencia a pro-
fessores da universidade. Naquela ocasião eu fui contrário a esse posicionamento, porque 
era uma instituição privada. Quer dizer, eu, posteriormente, quando nós começamos a tratar 
com a Santa Casa essa questão, eu entendia que a Santa Casa era o ator principal dessa 
nova situação, e como participante de ações conjuntas conosco, através de um convênio já 
existente há muitos anos, ‘incompreensível’, e que não haveria benefício nenhum, privado, 
e sim para a relação universidade e Santa Casa. Mas, por esse motivo, eu acho que há uma 
diferença grande entre o favorecimento que seria de um grupo privado, pura e simplesmente, 
e não da instituição parceira da universidade, como o hospital, que é a Santa Casa.

(...)
JUÍZA: Está certo. Naquele momento que o senhor disse que se manifestou no próprio 

conselho universitário, contra a exploração por pessoa jurídica de direito privado, daquele 
espaço que é público, da unidade do Centro Amílcar Gigante, houve a manifestação do 
Tribunal de Contas da União, exatamente no sentido de que, para a exploração daquele 
local, sendo um local público, seria necessária a licitação. Agora, nesse momento, quando 
o serviço de hemodiálise, que era realizado na Santa Casa, vai lá para o Centro Amílcar 
Gigante, não lhe ocorreu por que a feitura da licitação?
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RÉU: Eu não entendi...
JUÍZA: Por que o senhor não entendeu que era necessária a licitação, para que fosse 

utilizado aquele espaço do Centro Amílcar Gigante, pela Santa Casa?
RÉU: Porque, na realidade, nós recorremos ao Tribunal de Contas, ‘incompreensível’ 

que não foi examinado, que eu saiba, o mérito dessa questão. E...
JUÍZA: O mérito já foi, talvez ainda haja algum recurso.
RÉU: Um recurso, desculpe, isso aí. Então, nesse período, como nós sabíamos que a Santa 

Casa está para terminar uma obra para instalação, eu tomei as medidas de nós adquirirmos 
os equipamentos pela universidade, e agora temos um serviço próprio da universidade, 
com novos equipamentos. Eu não tive recursos sufi cientes para isso, mas nós já iniciamos 
o procedimento para a aquisição desses equipamentos. Eu estou tentando lembrar o nome 
do processo que é feito isso, que é como se fosse um leilão...

(...)
JUÍZA: Eu tenho a decisão do Tribunal de Contas, essa que o senhor disse que ainda 

padece de recurso, então, ainda não é decisão defi nitiva, que o Tribunal de Contas estima 
que a Santa Casa receba anualmente, em virtude de serviços prestados na unidade de hemo-
diálise, em torno de dois milhões. O senhor respondeu agora que está esperando o resultado 
do recurso que foi interposto junto ao Tribunal de Contas da União. Mas a pergunta que 
eu lhe fi z, eu acho que não fui clara, é por que, no início desta negociação entre UFPel e 
Santa Casa, o senhor não pensou na licitação?

RÉU: Porque nós interpretávamos como se fosse uma extensão do convênio já existente 
com a Santa Casa. Eu não sabia, ou pelo menos, para mim, era tudo a Santa Casa, não uma 
empresa privada que estava sendo colocada lá dentro. E, como a Santa Casa nos alocava 
um pedaço da ‘incompreensível’ e nós tínhamos todo o trabalho em conjunto com essa 
instituição, para mim era única e exclusivamente sair de um lugar e colocar a Santa Casa 
no outro, só por isso. Mas essa foi a interpretação que sempre eu fi z.’

Poucos anos depois de manifestar sua insurgência no Conselho Universitário e de 
ponderar sobre a necessidade de licitação para que pessoa jurídica de direito privado 
pudesse explorar a área da UFPel, o réu, como Reitor da UFPel, negocia, gratuitamente 
e sem processo licitatório, a transferência dos serviços de nefrologia da Santa Casa de 
Misericórdia – pessoa jurídica de direito privado –, que pouco tempo antes eram explorados 
pela clínica CDR, cujo sócio e administrador era o professor, pró-reitor da UFPel e corréu 
A.O.C. – para o mesmo prédio de propriedade da UFPel (Centro de Pesquisa em Saúde 
Dr. Amílcar Gigante). O posicionamento divergente do réu A.C.G.B. quando alterados os 
sujeitos envolvidos evidencia, com clareza, a intenção de privilegiar o corréu A.O.C., bem 
como a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas.

A evidenciar mais ainda o conhecimento do réu sobre a necessidade de licitação para 
a exploração do prédio para a prestação do serviço de hemodiálise há a comunicação 
processual, destinada ao réu, pessoalmente, relativa à decisão do Tribunal de Contas da 
União, proferida na sessão do dia 22.02.2005, processo nº 001.518/2004-0 (fl s. 509-510 do 
Anexo 2), prolatada em virtude das irregularidades apontadas em representação também 
formulada pelo Procurador da República no Município de Pelotas, que determinou à UFPel 
a realização do devido processo licitatório para a cessão da área pública em questão (Centro 
de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar Gigante).

Dois anos depois de receber a comunicação pessoal do TCU, acima explicitada, o réu 
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concretiza a cessão gratuita, sem licitação, do mesmo imóvel, para a mesma fi nalidade, 
só que para a Santa Casa, com responsabilidade técnica pelo serviço exercida pelo réu 
A.O.C., sem qualquer fundamentação quanto à dispensa ou inexigibilidade de licitação, 
em total descumprimento à decisão do Tribunal de Contas da União – TCU.

Ademais, os mesmos fatos analisados na presente decisão, relativos ao termo de con-
vênio de cooperação celebrado entre a UFPel e a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 
fi rmado em 27.09.2007, já foram objeto de julgamento pelo Tribunal de Contas da União 
(ACÓRDÃO Nº 2896/2010 – TCU – 2ª Câmara – fl s. 851-877), sendo que este apurou, 
dentre outras, as seguintes irregularidades:

‘4.1.2 Descumprimento de determinação anterior deste Tribunal: no TC 011.842/2002-9, 
representação oriunda do Ministério Público Federal, foi apurada, entre outras irregularida-
des, a permissão de uso de área do Hospital Escola, com intermédio da Fundação de Apoio 
Universitário – FAU, sem o devido e prévio procedimento licitatório, para a instalação de 
clínica prestadora de serviços de hemodiálise (Acórdão 890/2003 – 1ª Câmara, Sessão de 
6 de maio de 2003);

4.1.3 Ausência de procedimento licitatório prévio, considerando que o encargo da Uni-
versidade de cessão de área física para instalação e funcionamento do serviço de hemodiálise, 
estabelecido na cláusula primeira do termo, caracteriza cessão do direito real de uso de área 
física da Universidade, que, por constituir bem público de uso especial, não pode prescindir, 
para a regularidade de sua outorga, da licitação, conforme o art. 2º da Lei 8.666/93. Além 
disso, confi gura desobediência à Lei nº 9.636/1998, que dispõe sobre a alienação de bens 
imóveis da União, segundo a qual a cessão deverá ser autorizada pela autoridade legitimada, 
deverá ser formalizada mediante termo ou contrato no qual estejam expressas as condições 
estabelecidas, incluindo fi nalidade e prazo (§ 3º do art. 18), e deverão ser observados os 
procedimentos licitatórios quando houver condições de competitividade (§ 5º do art. 18).

(...)’
Resta demonstrado que o réu sequer fundamentou qualquer pretensão de dispensa ou 

inexigibilidade de licitação.”

A fi m de afastar o dolo, o apelante sustenta que:
a) desconhecia a relação existente entre o médico A.O.C.e a Santa 

Casa, não tendo o réu, na qualidade de reitor, conhecimento de qual-
quer liame entre essas pessoas;

b) foi orientado pela Procuradoria da UFPel, na pessoa do Procu-
rador Federal André Oliveira, não podendo, como leigo, ser responsa-
bilizado pela celebração de um convênio lapidado pelos técnicos da 
instituição.

Ocorre que a atividade de A.O.C. na Santa Casa e na CDR era fato 
notório, como segue:

“De outro lado, a testemunha F.B.N., diretor do curso de medicina na época da ne-
gociação, professor da UFPel desde há muito, e colega do professor e réu A.O.C. (que 
ingressou na UFPel em 1984) e do professor e réu A.C.G.B. (que ingressou na UFPel em 
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1974), declarou (fl s. 957-958):
‘JUÍZA: O senhor conhecia a atividade do doutor A.O.C. na CDR da Santa Casa?
TESTEMUNHA: Eu sabia que ele era responsável pelo serviço ou, se não era responsável, 

ele era corresponsável, porque ele tinha sócios, isso eu sabia.
JUÍZA: Sim. Ele era responsável técnico pelo serviço?
TESTEMUNHA: Até onde eu saiba, sim.
(...)
JUÍZA: O senhor teve conhecimento de que anteriormente um grupo de professores 

pretendia também exercer essa atividade no serviço no Centro Amílcar Gigante?
TESTEMUNHA: Muito antes de eu ser diretor, sim.
JUÍZA: E o senhor sabe por que isso não se concretizou?
TESTEMUNHA: Na verdade, eu estava afastado da parte totalmente administrativa, eu 

estava totalmente afastado, eu estava me dedicando só à parte docente. Que a gente ouvia 
falar que tinha discordância entre, se aquilo tinha sido autorizado por quem ou como, mas 
a rigor certo realmente eu não sei.

JUÍZA: Sim. Certo. E o senhor escutou algo sobre a necessidade de licitação?
TESTEMUNHA: Escutei.
JUÍZA: E depois, quando o serviço foi transferido da Santa Casa para o Centro Amílcar 

Gigante, essa questão da licitação, da necessidade dela, não foi levantada nessa reunião 
que o senhor participou?

TESTEMUNHA: Em nenhum momento.
JUÍZA: As pessoas que integravam, faziam parte da administração da Universidade, que 

participavam das reuniões, sabiam dessa atividade do doutor A.O.C. na CDR, na condição 
dele de responsável técnico pelo serviço da Santa Casa?

TESTEMUNHA: Não posso responder por essas pessoas. Eu sabia.
JUÍZA: Era um fato notório esse, era público?
TESTEMUNHA: O quê?
JUÍZA: A responsabilidade técnica do doutor A.O.C. no serviço da Santa Casa, antes 

de ele ser transferido para o Centro Amílcar Gigante?
TESTEMUNHA: Eu acredito que sim. Acho que o Alípio nunca escondeu isso de nin-

guém. Acho.’
Também na carta enviada em 04.01.2007 (fl . 685 do Anexo 3) pela Santa Casa ao Reitor 

da UFPel, ora réu, restou explicitado que o serviço de terapia renal substitutiva era desenvol-
vido em parceria com empresa terceirizada. Além disso, o réu admitiu em seu interrogatório:

‘JUÍZA: E o senhor sabia que ele trabalhava na Santa Casa, no serviço de hemodiálise, 
ainda que não soubesse que ele era sócio?

RÉU: Eu sabia que, assim como muitos professores da universidade trabalhavam em 
várias atividades em outros hospitais. Isso é o habitual, não sei se é habitual, em algumas 
áreas tem professores que não são de áreas de clínica nem de cirurgia, que exercem fun-
ções única e exclusivamente na universidade, e são aqueles mais dedicados à pesquisa. 
Mas a universidade como um todo, ‘incompreensível’ medicina, docentes de diferentes 
áreas atuam, muitas vezes, em atividades privadas, eu imagino, ou outras ações. Eu via o 
professor A.O.C., assim como outros, no hospital da Santa Casa, mas eu não sei lhe afi rmar 
exatamente se era só naquele tipo de atividade ou atendendo os pacientes nossos, que sem 
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dúvida alguma tinham atendimento “incompreensível”.
JUÍZA: Certo, mas o senhor tinha conhecimento que na Santa Casa havia o serviço de 

hemodiálise?
RÉU: Sim, todos os hospitais, sabia que ‘incompreensível’.
JUÍZA: E o senhor sabia se o doutor A.O.C. trabalhava no serviço de hemodiálise da 

Santa Casa, ainda que não como sócio...
RÉU: Eu não sei se como sócio ou como diretor, mas o doutor A.O.C. e outros médicos 

da Santa Casa, assim como outros médicos que trabalhavam na universidade, frequente-
mente eu os via ali, quando eu trabalhava na Santa Casa, antes do período de reitor, que 
aí nunca mais estive por lá. A não ser em reuniões eventuais na procuradoria, mas eu não 
circulava mais por dentro do hospital. Até dois mil e cinco, como médico, muitas vezes eu 
vi esses colegas lá.’

Nesses termos, não é verossímil a assertiva do réu no sentido de que não conhecia a 
atividade do corréu A.O.C. no serviço de hemodiálise da Santa Casa e por meio da CDR.”

Quanto à suposta orientação da Procuradoria, destaco, de pronto, que 
o acusado não é neófi to na administração pública. Tanto é assim que, 
por ocasião da discussão primeira sobre o tema, ao tempo da gestão 
da reitora anterior, demonstrou conhecimento sufi ciente para impugnar, 
como membro do Conselho, a contratação direta de outra empresa, ao 
argumento da necessidade de licitação. No mesmo sentido a sentença:

“Saliento que o réu A.C.G.B. não é um novato na administração pública. Como declarou 
em seu interrogatório, foi secretário municipal de saúde por cerca de um ano e meio (entre 
os anos de 1997 e 1998), exerceu a função de reitor da UFPel de 1993 a 1997 e exerce pela 
segunda vez a função de reitor desde 2005, além de ser professor da UFPel desde 1974. 
Portanto, não se sustenta seu argumento no sentido de que não conhecia as regras de 
contratação para a administração pública. Mais ainda, restou claro que o réu conhecia as 
normas e que sabia da necessidade de licitação, uma vez que, em oportunidade anterior, 
conforme acima explicitado, manifestou-se nesse sentido, bem como foi notifi cado pelo TCU 
sobre a necessidade de licitação para a contratação discutida nesta demanda.”

Como se não bastasse, a Procuradoria da Universidade jamais placi-
tou o entendimento no sentido da dispensa da licitação, como se verifi ca 
do trecho que segue, com destaques por minha conta:

“As teses no sentido de que o Procurador Federal, atuante na Universidade, teria afi r-
mado que não havia óbice à assinatura do termo, bem como no sentido de que o réu não 
conhecia a condição do corréu A.O.C. como sócio e administrador da CDR, junto ao serviço 
de hemodiálise da Santa Casa, não se sustentam.

É que a prova documental revela que o Procurador Federal havia proferido parecer 
(672/2007) em 24.09.2007 salientando a imprescindibilidade do plano de trabalho para 
a determinação das obrigações de cada conveniente, a proibição de convênios com objeto 
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genérico, o emprego da Lei 8.666/93, caracterizando o termo de convênio entre Santa Casa 
e UFPel como protocolo de intenções, não opondo óbice à assinatura, ressalvando a ne-
cessidade de instrução e a obrigatoriedade de os projetos (tarefas) observarem a legislação 
apontada (fl s. 71-72 do Anexo 1). Depois, no dia 14.04.2008, o Procurador Federal emitiu 
novo parecer (211/2008) alertando o Reitor no sentido de que, embora tivesse manifestado 
a necessidade de plano de trabalho para a defi nição em concreto das cláusulas a serem 
cumpridas, obteve informação por meio do Ministério Público Federal de que o convênio 
já estava sendo executado e, desse modo, recomendou a imediata paralisação das ativida-
des do serviço de hemodiálise (fl s. 674-675 do Anexo 3). Portanto, em nenhum momento 
o Procurador Federal deixou de apontar óbices para a concretização do negócio e sequer 
afi rmou que poderia ser executado o convênio, como o réu pretende fazer crer, na intenção 
de mitigar sua responsabilidade.”

Adequação típica – ilegalidade da contratação sem licitação
Em suas razões recursais, o réu alega que:
a) o convênio entre a Universidade Federal de Pelotas – UFPel e a 

Santa Casa foi regularmente celebrado entra as instituições, tendo em 
vista o interesse público;

b) o local disponibilizado na UFPel para instalação da clínica de 
hemodiálise foi utilizado para o desenvolvimento das atividades con-
veniadas, bem como para o desenvolvimento de atividades acadêmicas 
próprias do curso de medicina;

c) a licitação era inexigível no caso, em virtude da especifi cidade do 
objeto, sendo que somente a Santa Casa teria interesse e condições de 
celebrar o convênio.

De pronto, anoto que, não tendo ocorrido certame, não é possível 
saber se haveria ou não outros interessados, mas o fato, incontroverso, 
de que ao tempo da gestão da reitora anterior houve interesse de em-
presa privada da região em prestar o serviço aponta em sentido contrá-
rio ao da argumentação da defesa.

De todo modo, quanto a esses pontos, a sentença, da lavra da MM. 
Juíza Federal Dra. Marta Siqueira da Cunha, examinou e decidiu com 
precisão todos os pontos relevantes da lide, devolvidos à apreciação do 
Tribunal, assim como o respectivo conjunto probatório produzido nos 
autos. As questões suscitadas no recurso não têm o condão de ilidir os 
fundamentos da decisão recorrida. Evidenciando-se a desnecessidade 
da construção de nova fundamentação jurídica, destinada à confi rmação 
da bem lançada sentença, transcrevo e adoto como razões de decidir os 
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seus fundamentos, in verbis:
“Importa salientar que não prospera a tese defensiva no sentido de que seria inexigível a 

licitação, visto que a competição era possível, sendo perfeitamente viável que outra pessoa 
jurídica tivesse interesse e condições de participar do certame para explorar os serviços de 
terapia renal substitutiva, credenciados como de alta complexidade, no prédio do Centro 
Amílcar Gigante, da UFPel.

Também há que ser rechaçada a tese de que seria dispensável a licitação, uma vez que 
o réu não motivou qualquer decisão nesse sentido, tampouco, materialmente, seria o caso 
de dispensa. A tentativa de caracterizar a Santa Casa de Misericórdia de Pelotas como ins-
tituição de apoio não pode ser acolhida, visto que, como restou bem explicitado no acórdão 
do Tribunal de Contas da União, não é missão institucional da Santa Casa prestar apoio a 
qualquer instituição de ensino, tampouco sua condição de Hospital de Ensino lhe confere 
a condição de instituição de apoio. Segue abaixo fragmento do Acórdão nº 2896/2010 – 
TCU – 2ª Câmara, nesse sentido (fl s. 851-877):

‘27. Não se acolhe a justifi cativa sobre a natureza da utilização do espaço da Universi-
dade, que o responsável sustenta ser ‘permissão de uso’. De acordo com a defi nição da Lei 
nº 9.636/1998, que dispõe sobre a alienação de bens imóveis da União, a permissão está 
relacionada à utilização, a título precário, de espaços públicos para realização de eventos de 
curta duração, de natureza recreativa, esportiva, cultural, religiosa ou educacional (art. 22), 
sendo bastante restrita a aplicação desse instituto, não incidindo sobre a situação em exame, 
em vista da natureza continuada e não integrante da lista exaustiva prevista no dispositivo 
legal. Assiste razão ao responsável, quando defende haver delegação de competência para 
decidir sobre a administração do patrimônio; no entanto, não lhe é concedida discricionarie-
dade ampla que lhe faculte dispensar de forma imotivada instrumentos legais obrigatórios 
ao administrador, a exemplo da licitação. Como já examinado por este Tribunal quando da 
prolação do Acórdão 890/2003 – 1ª Câmara, bem como do Acórdão nº 219/2005 – 1ª Câmara, 
a situação confi gura concessão onerosa, de uso de espaço físico destinado aos serviços de 
terapia renal substitutiva. Não houve menção, no entanto, a eventual processo licitatório 
no caso. Cumpre destacar que não pode ser acolhido o fundamento de que seria a licitação 
dispensável, por assumir que a Santa Casa se enquadraria na natureza de instituição de apoio, 
estando, assim, contemplada, por analogia, pela Lei nº 8.958/1994. A Santa Casa de Miseri-
córdia não possui como missão institucional prestar apoio a qualquer instituição de ensino 
ou pesquisa; sua missão é prestar assistência e, de forma secundária, pode fi rmar ajustes de 
cooperação para apoiar as atividades de eventual Ifes; portanto, não há como enquadrar a 
instituição entre as fundações de apoio, objeto do art. 1º da mencionada lei. A condição de 
Hospital de Ensino não lhe confere o status de instituição de apoio, tão somente certifi ca, 
a posteriori da sua criação, a partir do implemento de certos requisitos, que a entidade é 
reconhecida como instituição de saúde, campo para a prática de atividades curriculares na 
área da saúde, por estar formalmente conveniada com Instituição de Ensino Superior.’”

Anoto, a propósito, que a tese da distinção entre a contratação an-
teriormente pretendida por empresa privada e negada pelo acusado e o 
convênio efetivado formalmente com a Santa Casa também resta com-
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prometida ante os indicativos de que o proveito decorrente do convênio 
se deu, de fato, em favor da empresa privada CDR, já que a compra dos 
equipamentos teria sido simulada, como destacado no trecho seguinte.

“De outro lado, em que pese o contrato de compra e venda trazido aos autos (fl s. 97-99 
do Anexo 1), a prova oral produzida evidenciou que a negociação para a venda dos móveis, 
utensílios e equipamentos de especialidade médica (máquinas de hemodiálise) pela empresa 
CDR – administrada pelo corréu A.O.C. – para a Santa Casa é duvidosa, visto que sequer 
o pagamento, contraprestação pela alegada tradição dos bens, restou demonstrado. Tal 
fato induz à conclusão no sentido da possível simulação do negócio jurídico, objetivando a 
viabilização da exploração do prédio do Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar Gigante, 
de propriedade da UFPel, pela Santa Casa, com a responsabilidade técnica assumida pelo 
corréu A.O.C., sem observância dos princípios constitucionais e preceitos legais.

Os depoimentos do corréu A.O.C. e do então provedor da Santa Casa de Misericórdia 
de Pelotas, Sr. R.A.L., são contraditórios em relação à execução do negócio jurídico, e em 
nenhum momento o pagamento pela possível entrega dos móveis, utensílios e equipamentos 
de especialidade médica (máquinas de hemodiálise) restou demonstrado pelo corréu A.O.C., 
sócio e administrador da CDR.

O corréu A.O.C., em seu interrogatório judicial, declarou de modo impreciso e contra-
ditório que a CDR pouco recebeu dos cerca de R$ 850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil 
reais) relativos à venda dos móveis, utensílios e equipamentos de especialidade médica 
(máquinas de hemodiálise) (fl s. 927-928):

‘JUÍZA: O senhor falou nessa questão das máquinas, a Santa Casa efetivamente pagou 
pelas máquinas?

TESTEMUNHA: A Santa Casa, depois que começou a administrar o serviço, ela entrou 
em comunicação com a Baxter, que é a vendedora das máquinas, querendo ver se acertava 
diretamente com eles, eles pagariam as experiências e fi cariam com as máquinas e a Baxter 
informou pra eles que as máquinas eram da clínica, que eles não tinham ingerência nas 
máquinas, que todas elas eram da clínica, eles tinham o processo de pagamento, como é 
que seria feito o pagamento dessas máquinas, não de propriedade das máquinas, em frente 
disso eu conversei novamente com a Santa Casa porque a verba que a gente tinha recebido 
tava terminando, a verba dos últimos meses de atendimento, o pagamento das rescisões 
contratuais, as multas, tava terminando aquela verba, e nós tínhamos uma dívida ainda com 
o INSS pra tornar o que a gente tinha que pagar e alguns funcionários que tinham entrado 
no Ministério do Trabalho, e nós tínhamos o processo pra resolver, então, eu conversei com 
a Santa Casa, se ou eles liberavam as máquinas pra poder vender pra outro que pudesse 
fazer, ou se a gente poderia fazer algum tipo de pagamento, fi cou combinado que eles 
iriam pagando essas dívidas e descontando do valor total, então, isso aí mais ou menos por 
mês sai em cinco ou seis mil, que é do INSS e outra coisas, e quando tem alguma causa 
trabalhista que termina dez mil, vinte mil, seja lá o que for, eles dão em dinheiro pra gente 
pagar o que faz o acordo, eles estão pagando não da maneira que foi prevista no contrato, 
mas estão cumprindo o pagamento dessas notas.

JUÍZA: E mais ou menos o contrato de venda girava em torno de quanto?
TESTEMUNHA: Das máquinas?
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JUÍZA: É.
TESTEMUNHA: Nós tínhamos cinco máquinas já da propriedade da clínica, que não 

estavam envolvidas nesse problema com a Baxter, que foram pagas nos primeiros meses, 
foram liquidadas.

JUÍZA: Que a Santa Casa pagou?
TESTEMUNHA: A Santa Casa pagou, e as outras vinte e poucas máquinas que eram as 

que estavam envolvidas foram avaliadas na época em torno de setecentos mil reais.
JUÍZA: E fora este valor que foi pago por estas cinco, era setecentos mais o valor das 

cinco?
TESTEMUNHA: As cinco eram mais antigas, valiam uns...
JUÍZA: Quanto mais ou menos que Santa Casa pagou pelas cinco?
TESTEMUNHA: Acho que... Não tenho certeza, mas em torno de cento e cinquenta, 

cento e sessenta mil.
JUÍZA: E desse valor que gira em torno de setecentos até hoje, até a data de hoje, a 

Santa Casa pagou quanto?
TESTEMUNHA: Eu tenho impressão que não chegou a cem mil. Não era o previsto, 

porque o previsto era pagar trinta e cinco mil por mês, mas o que foi combinado porque 
tava preso naquela cláusula de resolver o processo com a Baxter, que ainda não tá resolvido. 
Em frente disso a gente fez uma nova combinação, pelo menos liquidando as dívidas da 
clínica que a gente não tem como pagar.’

A testemunha R.A.L., provedor da Santa Casa na época da negociação, contrariando o 
depoimento do corréu A.O.C. declarou (fl . 988):

‘JUÍZA: O senhor referiu que o contrato com a CDR foi um contrato efetivo. Eu gostaria 
que o senhor me especifi casse os pagamentos, em virtude da aquisição.

TESTEMUNHA: Num primeiro momento, foram três pagamentos...
JUÍZA: Lá em 2007 ainda?
TESTEMUNHA: Em 2007.
JUÍZA: Como ocorreram esses pagamentos, o senhor recorda?
TESTEMUNHA: Eram pagamentos mensais.
JUÍZA: Feitos de que forma?
TESTEMUNHA: Eram pagamentos feitos, eu acredito que de uma forma normal, o 

pagamento ‘incompreensível’.
JUÍZA: Era mediante entrega de dinheiro à vista, era feito um depósito bancário?
TESTEMUNHA: Possivelmente depósito bancário, que era o sistema que nós usávamos 

lá.
JUÍZA: O senhor sabe se o depósito bancário era feito diretamente para o doutor A.O.C., 

se era feito para a CDR?
TESTEMUNHA: Eu acredito que para a CDR, o contrato era com a CDR.
JUÍZA: Então, primeiro, três pagamentos? O senhor lembra dos valores?
TESTEMUNHA: Acho que eram três pagamentos de quarenta e poucos mil reais, 

‘incompreensível’. Esses outros, restantes, dessa outra parte das máquinas, são dezoito 
pagamentos, se não me engano, de trinta, trinta e um, trinta e dois mil, alguma coisa assim.

JUÍZA: E quantos já foram realmente efetivados?
TESTEMUNHA: Acho que foram... Começou em dezembro... Acho que seis ou sete 

pagamentos.
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JUÍZA: Então, foram três, e mais uns seis ou sete, até então?
TESTEMUNHA: É, e ainda há um saldo.’
O que se depreende é que quem alega que pagou não conseguiu expressar o quanto e 

como pagou, e quem alega que recebeu não conseguiu expressar o quanto e como recebeu, 
inexistindo convergência entre os depoimentos, de modo que paira dúvida concreta sobre 
a real existência do negócio.”

Aponto, ainda, que o convênio trouxe proveito econômico para a 
Santa Casa, bem como para A.O.C. e a CDR, não se tratando de mera 
atividade benemerente, o que também é indicativo da necessidade de 
oferecer a possibilidade da contratação a outros interessados. Nesse 
sentido:

“A circunstância acima é relevante porque faz parte do entorno negocial que culminou 
com a cessão gratuita do imóvel público da UFPel à Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, 
entidade assistencial. Existindo a possibilidade de inexistência do negócio de compra e 
venda entre a CDR, empresa que prestava os serviços de terapia renal substitutiva na Santa 
Casa até 2007 e cujo sócio e administrador era o corréu A.O.C., e a Santa Casa de Miseri-
córdia de Pelotas, signifi ca dizer que os equipamentos médicos (máquinas de hemodiálise) 
instalados no Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar Gigante são de propriedade de 
empresa CDR, pessoa jurídica de direito privado, exploradora de atividade econômica, 
cujo sócio e administrador era professor e pró-reitor da UFPel, pessoa da confi ança do 
Reitor, corréu, na mesma época.

Tal questão também já foi enfrentada na sentença da ação de improbidade adminis-
trativa em que os réus foram condenados em primeira instância (2008.71.10.001851-0), 
cujos argumentos reproduzo para evitar tautologia (fl s. 840-850):

‘Assim, impende verifi car se, no contexto fático que envolveu a assinatura do Convênio 
de Cooperação entre a Universidade Federal de Pelotas e a Santa Casa de Misericórdia de 
Pelotas (fl s. 66/68), os réus deliberadamente atentaram contra os princípios da administração 
pública, notadamente os previstos no artigo 37 da Constituição da República, quais sejam, os 
princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da efi ciência.

Ora, com a celebração do Convênio de Cooperação, permitiu-se que uma pessoa jurídica 
de direito privado utilizasse imóvel público sem a realização de prévia licitação, em clara 
ofensa ao princípio da legalidade. Além da legalidade, a contratação direta, a pretexto de 
reforçar a cooperação com o ensino da UFPel, conferiu privilégio indevido a uma pessoa 
jurídica de direito privado, o que denota ofensa à impessoalidade. Por consequência, a ne-
gociação formalizada no Convênio de Cooperação (fl s. 66-68), assinado pelos réus A.C.G.B. 
e R.A.L. e mediado pelo réu A.O.C., exprime nítida violação à moralidade administrativa.

Com efeito, a cronologia dos fatos explicita com clareza a intenção dos réus de dissimular 
a cessão de bem público para uma empresa particular, no caso, para a Clínica de Doenças 
Renais Ltda. – CDR, de propriedade do réu A.O.C., à época detentor de função de confi ança 
junto à Reitoria da Universidade Federal de Pelotas (fl s. 608-611).

Consoante documentos dos autos, ao menos desde 2006, a habilitação dos serviços 
de nefrologia prestados na Santa Casa de Misericórdia de Pelotas apresentava pendências 
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junto ao Ministério da Saúde, as quais, caso não solucionadas nos prazos estabelecidos, 
acarretariam a desabilitação daquela unidade hospitalar (fl . 65).

(...)
Assim, a venda dos equipamentos da CDR para a Santa Casa foi a forma astuta que os 

réus encontraram para continuar com a exploração dos serviços de nefrologia, sabidamente 
rentáveis mesmo quando remunerados pelo SUS, sem que fosse preciso investir em reformas 
no prédio da Santa Casa em cumprimento às exigências da Vigilância Sanitária.

Com o negócio (compra e venda), tornava-se possível a instalação dos equipamentos em 
prédio adequado às especifi cidades do serviço (em razão da reforma realizada pela Clínica 
Nephron), mediante assinatura de simples ‘termo aditivo’ a um convênio já vigente entre 
a Universidade Federal de Pelotas e a Santa Casa, ou seja, sem licitação, pois, a partir de 
então, embora os equipamentos continuassem na posse da pessoa jurídica privada, o caráter 
assistencial da Santa Casa permitia a inclusão dos serviços em um convênio (qualquer um, 
como se verá).

A prova dos autos, no entanto, deixa claro que tanto a venda dos equipamentos da 
CDR para a Santa Casa quanto a assinatura do Convênio de Cooperação não passaram de 
mero artifício para sustentar a aparência de legalidade da ‘utilização de bem público para 
particular sem prévia licitação’, privilegiando interesses privados.’

Com efeito, embora tenha sido fi rmado contrato de compra e venda entre a Santa Casa e 
a CDR (fl s. 97-99), como bem informou a testemunha L.C.R.F. (fl . 196), não se pode dizer 
que houve transferência de propriedade dos equipamentos:

‘DEFESA: Como é que foi, então, essa decisão que a Santa Casa tomou de adquirir os 
equipamentos da CDR?

TESTEMUNHA: Já começa que os equipamentos da CDR, até agora, eles não foram 
adquiridos, a não ser num palavreado de compra e venda, porque esses equipamentos, eles 
têm um problema ainda na Justiça e só depois de resolvido esse problema é que a Santa 
Casa vai equacionar a compra deles, quer dizer...

DEFESA: Não foi pago ainda nada?
TESTEMUNHA: Não, o que houve foi a cedência do equipamento sob a promessa de 

que a Santa Casa compraria esses equipamentos, então a Santa Casa, até o momento, não 
pagou nada pra CDR, por quê? Porque até o momento não tá certo que essas máquinas na 
realidade são da CDR, tem um problema na Justiça, então, pura e simplesmente a Santa 
Casa não... Está, vamos dizer assim, como depositária das máquinas, ela não comprou as 
máquinas, comprou, quer dizer, tem uma promessa de compra.’

Ainda, no que tange ao dolo específi co do réu, embora dispensável para a caracterização 
do delito, há que ser considerada a rentabilidade dos procedimentos de hemodiálise, mesmo 
quando remunerados pelo SUS, visto que estão dentre os procedimentos de alta comple-
xidade. Tal questão também foi analisada pelo Tribunal de Contas da União (ACÓRDÃO 
Nº 2896/2010 – TCU – 2ª Câmara – fl s. 851-877):

‘26. Não se acatam as justifi cativas. Quando cita os supostos objetivos comuns das 
instituições, que circundam a prestação de serviços de hemodiálise, omite o fato de que 
essa prestação gera uma contraprestação, uma receita de mais de R$ 2 milhões por ano, cuja 
percepção não está elencada entre os objetivos comuns, tampouco consta eventual forma 
de disposição sobre esse montante em qualquer das cláusulas do convênio. Ou seja, essa 
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remuneração é destinada inteira e somente à Santa Casa, integrando o conjunto de interesses 
dessa, de forma contraposta aos interesses da UFPel, os quais abrangem a necessidade de 
utilização do espaço de hemodiálise próprio. Não obstante a natureza fi lantrópica da Santa 
Casa, e mesmo admitindo que faz parte de sua missão a atenção à saúde da comunidade 
sem necessidade de geração de lucro, e não obstante haja despesas operacionais, vinculadas 
ao funcionamento dos serviços, a seu cargo, não se vislumbra a transparência necessária – 
quanto à participação no montante de receitas e despesas, incluídas as de amortização dos 
investimentos e de depreciação dos equipamentos – no ajuste fi rmado para exploração dos 
serviços de hemodiálise.’(fl . 859 – grifei)

Além disso, dos depoimentos prestados em juízo, resta cabalmente comprovada a 
vantagem econômica da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, que, necessitando de 
prédio para explorar a sua credencial de alta complexidade de prestadora de serviços de 
terapia renal substitutiva, após ter sido notifi cada pela Anvisa e pelo Ministério Público 
Estadual sobre sua inaptidão física para explorar os serviços, graciosamente deslocou-
se para o Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar Gigante, de propriedade da UFPel, 
recebendo todo o valor da contratualização, sem ter que arcar com despesas de instalação 
e muito menos com os custos das reformas para adaptação do serviço no espaço que era 
ocupado anteriormente em seu próprio prédio. A vantagem do corréu A.O.C. também resta 
demonstrada, uma vez que manteve sua atividade como responsável técnico do serviço, em 
local apropriado, sem despesas pessoais e da pessoa jurídica da qual era sócio, recebendo 
remuneração direta da Santa Casa. Friso que o próprio réu declarou em seu interrogatório 
que, inclusive, já havia sido multado pela vigilância sanitária quando a CDR explorava a 
atividade no prédio da Santa Casa.

O réu A.O.C. declarou (fl . 928-929):
‘JUÍZA: Queria saber quando a Santa Casa passou lá pro centro Amílcar Gigante, mas, 

então, eu vou prosseguir, neste período quando cessou a prestação de serviço da CDR e 
antes de passar a Santa Casa lá pro centro Amílcar Gigante, havia alguma notifi cação do 
Ministério da Saúde, algo de reformas que deveriam ser feitas lá no serviço?

TESTEMUNHA: Já existia, da vigilância sanitária, esqueci o nome...
JUÍZA: Da Anvisa?
TESTEMUNHA: Da Anvisa, uma notifi cação de necessidade de reforma daquela área, 

e existia também um processo, acho que desde dois mil e quatro, do doutor Charqueiro da 
Promotoria do Estado, também querendo saber se seria solucionado esse problema, tinha 
até havido uma multa que foi paga metade pela Santa Casa e metade pela clínica, por causa 
de problemas de área física.

JUÍZA: E essas reformas importariam mais ou menos em quanto para a Santa Casa?
TESTEMUNHA: Eu não sei o valor, porque foram feitos dois ou três projetos do 

aproveitamento daquela área dentro da Santa Casa, mas esses projetos não passavam na 
Anvisa porque, como a estrutura da Santa Casa é muito fi xa, com paredes muito grandes 
de sustentação, não eram aprovados na Anvisa, então, foram feitos um ou dois projetos pra 
isso aí, e a Santa Casa, um foi feito pela clínica, outro foi feito pela Santa Casa, foi feito 
um terceiro projeto que talvez fosse aproveitar aquela área do hospital, que hoje está sendo 
aproveitada pra traumatologia, tava já meio construído, e eu não sei valores...’

O réu A.C.G.B., em sentido convergente, aduziu (fl s. 933-940):
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‘JUÍZA: O senhor soube de onde surgiu essa necessidade da Santa Casa?
RÉU: O que me haviam dito na época, eu não sei se a Anvisa, mas o setor de vigilância 

sanitária da secretaria, que eu acredito que seja a Secretaria do Estado, que permite o fun-
cionamento desse serviço de saúde em todo o município. Inclusive, o credenciamento do 
serviço de saúde dos hospitais privados também, havia feito exigências que eles não pode-
riam cumprir, que as instalações seriam precárias no prédio da Santa Casa, naquele período.

(...)
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Certo. Então, procede a afi rmação que consta do 

‘incompreensível’ do TCU, que, se olhar do ponto de vista do sistema, do SUS, não houve 
um aumento do número de leitos para a UFPel, ou ‘incompreensível’?

RÉU: Não, na realidade, houve aumento de leitos reais, pode não ter havido a transfe-
rência de recursos ‘incompreensível’ correspondentes a esses leitos. Esses leitos pertencem, 
em todas as suas atividades, à universidade. Ali, são atendidos pacientes que a universidade 
atende com seus professores, alunos, mas isso é a universidade que trabalha.

JUIZ: O faturamento vai para a Santa Casa?
TESTEMUNHA: O faturamento vai para a Santa Casa, porque a Santa Casa tem que 

dar alimentação, comprar os medicamentos e outras despesas que a universidade não tem.
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E a responsabilidade, os médicos ali, são...
RÉU: Por enquanto, a responsabilidade é dos médicos residentes, dos professores que 

atendem esses pacientes. Segundo informações da direção do hospital, doutor, eu não 
convivo diretamente.’

A testemunha L.C.F., confi rmou a rentabilidade do serviço de alta complexidade para 
a Santa Casa, bem como de toda a negociação (fl s. 961-964):

‘MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: Qual é a relação hoje entre a Santa Casa e o 
doutor A.O.C.?

TESTEMUNHA: O doutor A.O.C. é o responsável, continua sendo o responsável pelo 
serviço de hemodiálise da Santa Casa.

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL: E a Santa Casa remunera ele?
TESTEMUNHA: Remunera, eu não sei quanto, mas remunera, ele recebe mensalmente 

por esse serviço, que é a administração do serviço que, na realidade, atualmente, deve ser 
o diretor técnico que assina como responsável pelo serviço.

DEFESA: Nada mais, doutora.
JUÍZA: O serviço de hemodiálise é um serviço de alta complexidade?
TESTEMUNHA: De alta complexidade em nefrologia.
JUÍZA: Como um serviço de alta complexidade, ele ainda é considerado rentável, sendo 

prestado pelo SUS?
TESTEMUNHA: Eu acredito que ele ainda é rentável, ele pode não ter grandes lucros, 

mas eu acredito que não dá prejuízo, eu não tenho os dados, mas eu acredito que não dá 
prejuízo, eu acredito que não dá.

JUÍZA: O senhor sabe, mais ou menos, em média, quantos pacientes são atendidos pelo 
serviço de hemodiálise da Santa Casa hoje?

TESTEMUNHA: No serviço da Santa Casa, entre cento e vinte e cento e cinquenta.
JUÍZA: Por dia?
TESTEMUNHA: Não por dia, por mês, porque esses doentes, eles são atendidos três 

vezes por semana, em três turnos, então, seria até setenta e cinco por dia, daria de cento e 
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vinte a cento e cinquenta doentes/mês.
JUÍZA: Certo. E o serviço é integralmente prestado pelo SUS?
TESTEMUNHA: Cem por cento.
JUÍZA: Não há convênios nem particulares?
TESTEMUNHA: Nesse serviço, não.
JUÍZA: O senhor sabe me dizer o percentual dos serviços prestados pelo SUS? Pela 

Santa Casa, quanto, mais ou menos, seria do serviço da hemodiálise?
TESTEMUNHA: Menos de dez por cento.
JUÍZA: Menos de dez por cento?
TESTEMUNHA: Provavelmente, eu acho que o faturamento da Santa Casa gira, do 

SUS, gira em torno de dois milhões e poucos, dois milhões e duzentos, talvez, e o serviço 
da Santa Casa de nefrologia fatura em torno de cento e noventa, duzentos mil reais por mês.

JUÍZA: Certo. O senhor sabe quanto, em percentual, que o hospital deve atender pelo 
SUS para manter a característica de fi lantrópico?

TESTEMUNHA: Sessenta por cento.
JUÍZA: Nesses sessenta por cento, mais ou menos, qual é o percentual do atendimento 

do SUS, do serviço de hemodiálise? Quanto seria nesse total de sessenta por cento?
TESTEMUNHA: Não entendi.
JUÍZA: O senhor me disse que o serviço de hemodiálise é integralmente prestado pelo 

SUS.
TESTEMUNHA: Certo.
JUÍZA: E que sessenta por cento de todos os serviços prestados pelo hospital devem ser 

prestados pelo SUS para que o hospital mantenha a condição de fi lantrópico, de entidade 
fi lantrópica, e tenha lá imunidade ‘incompreensível’, e as outras questões tributárias.

TESTEMUNHA: Certo.
JUÍZA: Bom, o serviço de hemodiálise representa quanto nesse total dos setenta por 

cento? Quanto mais o hospital tem que atender pelo SUS para chegar nos setenta por cento, 
fora a hemodiálise?

TESTEMUNHA: Sessenta por cento.
JUÍZA: Sessenta por cento, desculpe.
TESTEMUNHA: Talvez dez, doze por cento, eu não... eu sinceramente não tenho essa 

conta.
JUÍZA: Está, esses dez ou doze por cento é o quanto mais que o hospital tem que atender 

pelo SUS?
TESTEMUNHA: Se não tivesse a hemodiálise, provavelmente, ele teria que atender um 

pouco mais de outros, em cirurgias ou em clínica, em pediatria, teria que aumentar um pouco, 
não tem como, não tem dúvida. Porque o hospital, ele se mantém em torno de sessenta e 
um, sessenta e dois por cento de SUS, atualmente. É claro que... se ele utiliza cem por cento 
numa área, ele utiliza um pouco menos de sessenta por cento em outras áreas. Teria que 
emparelhar, agora, eu não teria esses dados agora para lhe dizer em termos de percentual.

JUÍZA: Do ponto de vista da contabilidade do hospital e do lucro, se é que se pode dizer 
nesse sentido, quanto mais ele atender em unidade de alta complexidade, melhor para o 
hospital no sentido da sua arrecadação, é isso?

TESTEMUNHA: Pois é, mas é que aqui, em Pelotas, os hospitais têm um teto, quer 
dizer, eles não conseguem ultrapassar esse teto, e quando ultrapassam eles não recebem, 
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quer dizer, para a senhora ter uma ideia, nesses últimos três meses a Santa Casa tem perto 
de oitocentas AIHs faturadas e sem poder cobrar, isso equivale a mais ou menos um milhão 
e oitocentos. Quer dizer, então, na realidade a Santa Casa tem um teto e ela só vai até esse 
teto, o que ela fi zer acima desse teto, não é que ela perca, mas ela não consegue receber 
naquele momento.

JUÍZA: Fica com o crédito?
TESTEMUNHA: Ela fi ca com o crédito, ela vai cobrar nos meses subsequentes.
JUÍZA: Mas, de qualquer forma, se a maior parte dos serviços for prestada em serviço 

de alta complexidade, o hospital vai poder destinar mais, o seu serviço, para convênios e 
particulares?

TESTEMUNHA: Não, porque ele vai manter sempre a mesma coisa, no mínimo sessenta 
por cento, seja em alta complexidade, seja em média.

JUÍZA: Mas é melhor para o hospital que seja em alta complexidade, que é mais ren-
tável, não é?

TESTEMUNHA: Cuide bem, obstetrícia e clínica médica, geralmente, não dão lucro, 
dão prejuízo. Cirurgia e pediatria geralmente dão um certo lucro, e algumas especialidades 
dão um pouquinho mais do que outras. A nefrologia eu acredito que seja uma delas, não 
é, mas nada de exagerado, os cálculos que se fazem, é que nesses sessenta por cento de 
atendimento SUS, fi nanceiramente, dá em torno... O movimento dá em torno de quarenta 
e cinco por cento, o movimento fi nanceiro do hospital, então, signifi ca que os outros qua-
renta por cento de convênios, particulares, teria que suprir em cinquenta e cinco por cento 
fi nanceiro para ‘incompreensível’.

JUÍZA: No período que antecedeu o convênio da Santa casa com a UFPel, houve uma 
manifestação da Anvisa, no sentido de que havia algumas pendências no serviço da Santa 
Casa.

TESTEMUNHA: Da vigilância sanitária, não é?
JUÍZA: Sim. O senhor sabe em que consistiram essas pendências?
TESTEMUNHA: É que as normas da hemodiálise, elas foram, com o passar do tempo, 

se modifi cando, e o setor de hemodiálise da Santa Casa fi cava incrustado no hospital, que 
é um prédio antigo. Então, havia uma série de exigências que a Vigilância Sanitária vinha 
pressionando o hospital para fazer e havia uma difi culdade muito grande de se adaptar o 
setor, exemplo, aumento de banheiros, banheiros para dependentes físicos, e que havia 
difi culdade porque não se adaptava às modifi cações aquele local. Então, a Santa Casa, 
realmente, teria que fazer em outro lugar, não teria condições de fazer ali. Isso foi um dos 
fatores que pressionou a Santa Casa a tentar algum meio de resolver a situação e, resolvendo 
essa situação, ela aumentou vinte e dois leitos para o SUS, no local onde era a hemodiálise 
naquele momento, então aumentou o número de leitos, que era uma necessidade da própria 
Secretaria Municipal de Saúde.’

Converge, ainda, o depoimento da testemunha L.V.A. (fl . 972):
‘JUÍZA: O senhor já referiu que alguma rentabilidade há no serviço de hemodiálise, 

não é?
TESTEMUNHA: Os serviços de alta complexidade são os serviços mais bem remune-

rados hoje pelo SUS, então, a grande maioria dos hospitais está indo em busca de serviços 
de alta complexidade, e o município de Pelotas tem um teto para venda ou para compra 
desses serviços de alta complexidade... E os serviços de alta complexidade no SUS hoje são 
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ainda os serviços que podem deixar ainda uma margem de resultado. O SUS cobre apenas 
cinquenta e seis por cento do custo efetivo para o que a gente tem nos outros serviços.

JUÍZA: O senhor tinha referido também algumas pendências lá no serviço prestado 
na Santa Casa ainda... Não é que houve aquela atuação da vigilância sanitária, o senhor 
conhece quais eram essas pendências?

TESTEMUNHA: Do serviço da Santa Casa?
JUÍZA: No prédio da Santa Casa.
TESTEMUNHA: As pendências, até onde eu sei, são porque a portaria se baseia mais 

em questões físicas de área. O serviço da Santa Casa, acho que devia ter em torno de du-
zentos, trezentos metros, eu não sei também precisar. Então por aí só já dá para ver o nosso 
serviço lá que foi feito, pelo menos a área que foi feita pela Universidade Federal, de mil 
metros quadrados. Acho que a exigência começa por aí, pela questão da área, que hoje eles 
exigem muitas áreas independentes das determinadas coisas, até para ter mais segurança 
no tratamento, e na época a Santa Casa tinha difi culdades de localizar uma área dessas e 
fazer toda uma obra de uma hora para outra, então, isso era uma das situações que também 
levou para essa procura pela área que hoje...’”

Por fi m, não havia situação de urgência legalmente confi gurada que 
levasse à dispensa ou à inexigibilidade de licitação, o que também foi 
objeto de atenção na sentença:

“Por fi m, outra tese que não se sustenta é a necessidade urgente de implantação e de 
manutenção dos serviços de terapia renal substitutiva, como se fosse o único da região. Há 
que ser ponderado que, na época da negociação entre UFPel e Santa Casa, com implantação 
dos serviços de hemodiálise da Santa Casa no Centro de Pesquisa em Saúde Dr. Amílcar 
Gigante (de propriedade da UFPel), Pelotas já contava com outros dois serviços de terapia 
renal substitutiva (hemodiálise), conforme se depreende do depoimento das testemunhas, 
especialistas na área médica e especifi camente em nefrologia, bem como dos argumentos 
lançados pelo corréu A.O.C. na defesa apresentada no procedimento instaurado na Procu-
radoria da República no município de Pelotas (fl . 42 do Anexo 1).

Nesses termos, procede a ação penal no que se refere à condenação de A.C.G.B. pela 
prática do crime previsto nos artigo 89 da Lei de Licitações (Lei 8.666/93).” (grifos ori-
ginais e nossos)

Prejuízo
Sobre a necessidade de prejuízo, há duas posições.
Para a primeira, que adoto, consuma-se o crime com o mero ato de 

dispensa ou inexigibilidade, independentemente de prejuízo para a ad-
ministração (STJ, REsp. 991880/RS, Fischer, 5ª T., u., 28.02.08; STJ, 
HC 94720/PE, Fischer, 5ª T., u., 19.06.08; STJ, REsp. 113.067/PE, Og 
Fernandes, DJ 10.11.08; STJ, REsp. 1073676, Napoleão Maia, 5ª T., u., 
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23.02.10), cuidando-se de crime formal (TRF1, HC 20070100038890-
7/DF, Ítalo Mendes, 4ª T., u., 11.03.08) ou de mera conduta (STJ, REsp. 
201000499314, Dipp, 5ª T., u., 09.11.10) e de perigo abstrato (TRF4, AC 
20017000022836-4/PR, Élcio Pinheiro de Castro, 8ª T., u., 24.03.04).

Para a segunda, o delito em exame somente se confi gura quando 
há resultado danoso ao erário (STJ, AP 261/PB, Eliana Calmon, CE, 
02.03.05; AP 375/AP, Fernando Gonçalves, CE, 05.04.06; STJ, HC 
52942/PR, Naves, 6ª T., u., 19.09.06; STJ, HC 95103/SP, Napoleão 
Maia, 5ª T., u., 06.05.08; STJ, AP 214/SP, Fux, CE, u., 07.06.08; TRF1, 
RCCR 20003400024608-3/DF, Olindo Menezes, 3ª T., u., 29.11.05).

De todo modo, no caso dos autos, como asseverou a Magistrada 
de primeiro grau: “restou claro o prejuízo econômico suportado pela 
UFPel desde 26.09.2007 até a presente data”, assim detalhando o tema:

“O Tribunal de Contas da União (ACÓRDÃO Nº 2896/2010 – TCU – 2ª Câmara – fl . 
855), quanto ao prejuízo da UFPel e a vantagem da Santa Casa, apontou:

‘62. A partir da determinação visando à rescisão da relação convenial indevida com a 
Santa Casa para exploração do espaço de hemodiálise, espera-se que a atuação na área de 
saúde seja mais consentânea com os princípios da Administração Pública, em especial o da 
moralidade e o da impessoalidade, obtendo o benefício de melhoria na forma de atuação. 
Além disso, estima-se um benefício econômico da ordem de R$ 371.280,00 anuais, a partir 
da correção dos vícios observados no objeto contratado, montante baseado no ressarci-
mento que deveria ter sido efetuado pela empresa exploradora dos serviços de hemodiálise, 
pela utilização da estrutura pública existente no Hospital Escola da UFPel (baseado em 
analogia com contrato anterior entre a mesma empresa e a Santa Casa de Misericórdia). 
Por último, a determinação para obter esse ressarcimento relativamente ao convênio em 
andamento resulta em um benefício da mesma ordem (anual), cujo total dependerá do 
período de duração do atual ajuste.’”

Quanto à citada ação civil pública nº 2008.71.10.001851-0, essa foi 
julgada parcialmente procedente para,
“reconhecendo a prática de ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública, consoante disposto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 
condenar: a) R.A.L. ao pagamento de multa civil, nos termos do artigo 12, inciso III, da 
Lei nº 8.429/92, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), corrigido monetariamente 
desde setembro de 2007 e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação 
do presente feito, em favor da Universidade Federal de Pelotas; b) A.C.G.B. ao pagamento 
de multa civil, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, fi xada em montante 
equivalente a 10 (dez) vezes o valor da remuneração percebida pelo réu em setembro de 
2007, corrigido monetariamente desde aquela data e acrescido de juros de mora de 1% ao 
mês, a contar da citação do presente feito, em favor da Universidade Federal de Pelotas; c) 
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A.O.C. ao pagamento de multa civil, nos termos do artigo 12, inciso III, da Lei nº 8.429/92, 
fi xada em montante equivalente a 15 (quinze) vezes o valor da remuneração percebida pelo 
réu em setembro de 2007, corrigido monetariamente desde aquela data e acrescido de juros 
de mora de 1% ao mês, a contar da citação do presente feito, em favor da Universidade 
Federal de Pelotas.”

Consoante consulta ao Portal da Justiça Federal, as apelações inter-
postas pelas partes – Ministério Público Federal e R.A.L., A.C.G.B. e 
A.O.C. – na ação civil pública de improbidade administrativa aguardam 
julgamento neste Tribunal.

A independência das esferas cível e penal permite o julgamento des-
ta ação, que tem por objeto o crime de dispensa indevida de licitação, 
previsto no artigo 89 da Lei nº 8.666/93.

Por fi m, ressalto que o documento juntado à fl . 1186, “Nota de Es-
clarecimento” produzida unilateralmente pelo réu, não tem o condão de 
alterar a decisão que o condenou pela conduta ilícita às penas legais.

Da dosimetria das penas
Subsidiariamente, pede a redução das penas, em face da ausência 

de vetoriais negativas, dentre as circunstâncias do artigo 59 do Código 
Penal, e da inexistência de função de confi ança para fi ns de aplicação da 
causa de aumento do § 2º do artigo 84 da Lei nº 8.666/93.

As penas foram fi xadas nos seguintes termos:
“Dosimetria da Pena
O artigo 89 da Lei 8.666/93 prevê como sanção detenção de 3 a 5 anos, e multa.
Da análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, tenho que a cul-

pabilidade merece censura além da normalidade, visto que o réu possui trajetória na vida 
pública, tendo ocupado a função de secretário municipal de saúde e estando no exercício da 
função de Reitor da UFPel pela segunda vez. Acrescento que restou claro que o réu sabia da 
necessidade de licitação, visto que, em oportunidade anterior, no Conselho Universitário, 
conforme acima explicitado, manifestou-se nesse sentido. Além disso, restou cabalmente 
demonstrado que descumpriu de modo deliberado decisão anterior do Tribunal de Contas 
da União – TCU, da qual foi notifi cado pessoalmente.

Não há registro de antecedentes.
Igualmente, não há registros nos autos que sejam capazes de negativar a conduta social 

e a personalidade do acusado.
Os motivos do crime são os normais ao delito.
As circunstâncias também merecem negativação, visto que o réu participou de uma trama 

bem articulada para conferir aparência de legalidade à negociação entre a empresa CDR, 
administrada pelo sócio e réu na presente ação, A.O.C., a Santa Casa de Misericórdia de 
Pelotas e UFPel, viabilizando a exploração dos serviços de hemodiálise por pessoa jurídica 
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de direito privado em prédio público, em fl agrante desvantagem para a UFPel.
As consequências do delito também recebem ponderação negativa, porque restou claro 

o prejuízo econômico suportado pela UFPel desde 26.09.2007 até a presente data. Saliento 
que, em 14.04.2008, o Procurador Federal atuante na UFPel já havia recomendado a imediata 
paralisação das atividades do serviço de hemodiálise no prédio da UFPel. O acórdão do 
TCU também concluiu nesse sentido, determinando a rescisão da relação convenial indevida 
com a Santa Casa para exploração do espaço no prédio da UFPel no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias, sendo que esta determinação ainda pende de recurso em sede administrativa, 
de modo que o convênio permanece em execução (inexistindo notícia diversa nos autos), 
sem qualquer contraprestação decorrente desse negócio para a UFPel.

No caso, não há que se falar em comportamento da vítima, pois o delito em questão é 
praticado contra o Estado.

Portanto, existindo três vetores desfavoráveis ao réu e seguindo orientação do Tribu-
nal Regional Federal da 4ª Região (Apelação nº 2004.04.01.005062-5/SC) no sentido de 
adotar o termo médio para a fi xação da pena-base, o qual é obtido por meio da soma das 
penas mínima e máxima abstratamente cominadas com o produto dividido por dois, sub-
traindo-se daí o mínimo legal cominado, cujo resultado deve ser divido por oito – número 
de circunstâncias previstas no art. 59 do CP –, exsurgindo, pois, o quantum de acréscimo 
para cada vetor, fi xo em 1 (um) mês e 15 (quinze) dias o aumento para cada circunstância 
negativa. Desse modo, a pena-base resta fi xada em 3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 15 
(quinze) dias de detenção.

Não estão presentes circunstâncias atenuantes (artigos 65 e 66 do Código Penal). Tam-
bém não é o caso de aplicação da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea g, do 
Código Penal, visto que a condição funcional do agente é utilizada para constituir o crime, de 
modo que a aplicação da agravante acarretaria o bis in idem. Não incidem outras agravantes.

Tendo em vista que o réu exerce a função de Reitor da Universidade Federal de Pelotas, 
tendo sido escolhido e nomeado pelo Presidente da República dentre integrantes de uma lista 
de candidatos, fi ca mais do que claro que exerce função de confi ança dentro de instituição 
federal de ensino, impondo-se a incidência da causa de aumento prevista no art. 84, § 2º, 
da Lei nº 8.666/93. Nesse sentido, a pena deve ser aumentada pela fração legal de 1/3 (um 
terço), restando defi nitivamente fi xada em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção.

Havendo três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, os fatos de ele não ser rein-
cidente e de o montante de pena privativa de liberdade a ele aplicada superar quatro anos e 
não exceder oito, o regime inicial de cumprimento será o semiaberto, consoante o disposto 
no artigo 33, caput e parágrafos, do Código Penal.

Saliento que não está presente o requisito objetivo do artigo 44 do Código Penal, uma 
vez que a pena privativa de liberdade supera o limite de 4 (quatro) anos.

Deixo de fi xar o valor mínimo para reparação dos danos causados com a prática do 
delito por fi liar-me ao entendimento de que a norma constante do artigo 387, inciso IV, do 
Código de Processo Penal apresenta conteúdo de direito material e, como tal, não pode 
incidir em delitos praticados antes de sua entrada em vigor (22.08.2008).

Quanto à fi xação da pena de multa, deve ser aplicado o disposto no artigo 99 da Lei 
8.666/93:

‘Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta lei consiste no pagamento 
de quantia fi xada na sentença e calculada em índices percentuais, cuja base corresponderá 
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ao valor da vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferível pelo agente.
§ 1º Os índices a que se refere este artigo não poderão ser inferiores a 2% (dois por 

cento) nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado 
com dispensa ou inexigibilidade de licitação.

§ 2º O produto da arrecadação da multa reverterá, conforme o caso, à Fazenda Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal.’

O Tribunal de Contas da União (ACÓRDÃO Nº 2896/2010 – TCU – 2ª Câmara – fl . 
855), quanto ao prejuízo da UFPel e à vantagem da Santa Casa, apontou:

‘62.A partir da determinação visando à rescisão da relação convenial indevida com a 
Santa Casa para exploração do espaço de hemodiálise, espera-se que a atuação na área de 
saúde seja mais consentânea com os princípios da Administração Pública, em especial o da 
moralidade e o da impessoalidade, obtendo o benefício de melhoria na forma de atuação. 
Além disso, estima-se um benefício econômico da ordem de R$ 371.280,00 anuais, a partir 
da correção dos vícios observados no objeto contratado, montante baseado no ressarcimento 
que deveria ter sido efetuado pela empresa exploradora dos serviços de hemodiálise, pela 
utilização da estrutura pública existente no Hospital Escola da UFPel (baseado em analogia 
com contrato anterior entre a mesma empresa e a Santa Casa de Misericórdia). Por último, 
a determinação para obter esse ressarcimento relativamente ao convênio em andamento 
resulta em um benefício da mesma ordem (anual), cujo total dependerá do período de 
duração do atual ajuste.’

Considerando que, no caso concreto, não restou demonstrado que o réu, pessoalmente, 
tenha obtido a vantagem econômica, sendo que tal vantagem, com isenção de dúvidas, 
restou concretizada em proveito da Santa Casa de Misericórdia de Pelotas, entendo que a 
pena de multa deva ser fi xada no percentual mínimo de 2%, nos termos do § 1° do artigo 
99 da Lei 8.666/93.

Nesse sentido, fundada nas conclusões do TCU, utilizadas como estimativa para avalia-
ção do prejuízo mínimo suportado pela UFPel, tenho que a execução do convênio acarreta 
um prejuízo médio mensal de R$ 30.940,00 para a UFPel, que, multiplicado pelo número 
de meses de execução do convênio e permanência do prejuízo (56 meses), importa em R$ 
1.732.640,00. Portanto, incidindo o percentual de 2% sobre o valor médio total do prejuízo 
suportado pela UFPel, fi xo a pena de multa no valor de R$ 34.562,80, a ser revertido em 
proveito da União.”

Pena base
Na valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Pe-

nal, a magistrada considerou negativas as vetoriais culpabilidade, cir-
cunstâncias e consequências do crime, aumentando a pena em 1 (um) 
mês e 15 (quinze) dias para cada uma delas.

Entendo que, de fato, a culpabilidade é exacerbada, especialmente 
pelo fato de o réu conhecer a decisão do TCU que invalidou o contrato 
similar, anteriormente feito, sem a correspondente licitação, já que foi 
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pessoalmente notifi cado, de modo que a consciência da ilicitude estava 
presente em grau agudamente superior ao mínimo exigido, que é a mera 
potencialidade de alcançá-la. Com efeito, é exacerbada a culpabilidade 
do reitor de Ifes que, tendo sido Secretário Municipal de Saúde, no 
exercício do segundo mandato como reitor, dispensa a licitação, embo-
ra tivesse se manifestado por sua necessidade em caso análogo, mesmo 
depois de expressamente advertido da ilicitude da conduta pelo TCU.

Destaco, aqui, que não se trata de apenar o réu em função de seu agir 
culpável, mas sim do grau de culpabilidade apresentado, em razão do 
descaso com as instâncias de controle e com as instâncias jurídicas da 
Universidade, ao insistir no comportamento delituoso, embora expres-
samente advertido da sua ilegalidade. Caso não fosse possível aferir 
graus diversos de culpabilidade, não se faria menção a ela no art. 59 do 
CP, como já tive a oportunidade de esclarecer, em sede doutrinária, nos 
seguintes termos:

“A culpabilidade é a reprovabilidade da ação do agente que, dotado de capacidade de 
compreensão sobre o caráter ilícito do fato, bem como de autodeterminação sobre sua ação, 
opta pela prática criminosa, embora fosse possível, na situação concreta, agir de outro modo, 
sendo, então, exigível que adotasse outra conduta.

Em outras palavras, a culpabilidade é a reprovabilidade da conduta, que é tida como 
elemento do crime ou pressuposto de aplicação da pena, conforme a teoria adotada, de modo 
que, afastada a culpabilidade, a sentença será absolutória e não será aplicada pena. Assim, 
no momento da aplicação da pena, já não mais se investiga se o réu é ou não culpável, o 
que foi objeto de momento anterior da sentença (STJ, HC 65402/MS, Laurita Vaz, 5ª. T., 
u., 28.11.06; TRF2, AC 200102010145990/RJ, Dyrlund, 6ª. T., u., 10.12.03; TRF4, AC 
200270000366753/PR, Tadaaqui Hirose, 7ª. T., u., 09.01.08).

(...)
Tendo em vista, porém, o sistema de cominação das penas, que é de relativa indeter-

minação, bem como a imposição constitucional da individualização, não há impedimento 
ao reconhecimento de níveis diversos de culpabilidade, a partir de um patamar mínimo. É 
nesse nível, então, do grau de culpabilidade, que poderá ela ser considerada no momento da 
aplicação da pena (TRF4, AC 200270000366753/PR, Tadaaqui Hirose, 7ª. T., u., 09.01.08), 
conforme varie, nos crimes dolosos, a vontade reprovável e, nos culposos, a maior ou menor 
violação do cuidado objetivo. 

São elementos da culpabilidade a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude 
e a inexigibilidade de conduta diversa. Dos três, apenas os dois últimos são considerados 
neste momento da aplicação da pena, pois a inimputabilidade impedirá a aplicação da pena 
e a semi-imputabilidade trará a consequência prevista no art. 98 do CP, como determina o 
art. 26, ou a diminuição da pena, na forma do § 2º do art. 28 do CP. Isso porque a consci-
ência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa comportam graduação, conforme o 
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caso concreto. Assim, poderá o juiz valorar a culpabilidade entendendo como exacerbada, 
normal ou mitigada de acordo com as circunstâncias concretas.” (BALTAZAR JUNIOR, 
José Paulo. Sentença penal. 4. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2012. p. 166-167)

As consequências do crime também são negativas, uma vez que re-
sultou em prejuízo de cerca de R$ 1.732.640,00 para a UFPel (ACÓR-
DÃO Nº 2896/2010 – TCU – 2ª Câmara – fl . 855).

Por fi m, as circunstâncias, em especial pela sofi sticação (TRF4, AC 
200304010247581/PR, Penteado, 8ª T., u., 14.09.05) do esquema arti-
culado para conferir aparente legalidade à negociação, com a simula-
ção da venda dos equipamentos para a Santa Casa, também pesam em 
desfavor do réu.

Assim, havendo três vetoriais negativas, mantenho a pena base em 3 
(três) anos, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Pena provisória
Na fase, inexistem circunstâncias agravantes e atenuantes a ser con-

sideradas, sendo mantida a pena antes fi xada.

Pena defi nitiva
Na terceira fase da dosimetria, a magistrada aumentou a pena em 1/3 

(um terço), aplicando a causa de aumento do artigo 84, § 2º, da Lei nº 
8.666/93, que assim dispõe:

“§ 2º A pena imposta será acrescida da terça parte, quando os autores dos crimes previstos 
nesta lei forem ocupantes de cargo em comissão ou de função de confi ança em órgão da 
Administração direta, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, fundação 
pública ou outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Público.”

O sentido da causa de aumento aplicada, que reprisa aquela do § 2º 
do art. 327 do CP, é incrementar a resposta penal em caso de servidores 
que ocupem cargos em comissão ou exerçam funções de direção, asses-
soramento ou confi ança. Requer-se, então, um maior grau de probidade 
de altos servidores, nos quais a administração depositou um grau maior 
de confi ança.

Por função de confi ança entendem-se os “plexos unitários de atri-
buições, criados por lei, correspondentes a encargos de direção, chefi a 
ou assessoramento, a serem exercidas por titular de cargo efetivo, da 
confi ança da autoridade que as preenche (art. 37, V, da Constituição)” 
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrati-
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vo. 19. ed. São Paulo: Malheiros, 2005. p. 234).
A escolha do reitor das universidades federais, consoante o art. 16 

da Lei nº 5.540/68, com as alterações da Lei nº 9.192/95, ocorre da 
seguinte forma:

“Art. 16. A nomeação de Reitores e Vice-Reitores de universidades e de Diretores e 
Vice-Diretores de unidades universitárias e de estabelecimentos isolados de ensino superior 
obedecerá ao seguinte: (Redação dada pela Lei nº 9.192, de 1995)

I – o Reitor e o Vice-Reitor de universidade federal serão nomeados pelo Presidente da 
República e escolhidos entre professores dos dois níveis mais elevados da carreira ou que 
possuam título de doutor, cujos nomes fi gurem em listas tríplices organizadas pelo respectivo 
colegiado máximo, ou outro colegiado que o englobe, instituído especifi camente para este 
fi m, sendo a votação uninominal.”

Como se vê, a escolha do alto cargo de reitor das instituições fede-
rais de ensino superior, não por acaso titulado magnífi co, dá-se por ato 
do Presidente da República, após consulta à comunidade universitária, 
incumbida de formar lista tríplice, limitada a escolha a professores dou-
tores ou integrantes dos mais altos níveis da carreira docente.

É inegável a carga de confi ança depositada no escolhido, o que não 
é desnaturado pela existência de um mandato e pela impossibilidade de 
demissão ad nutum por parte da autoridade incumbida da nomeação, 
estabelecida em favor da autonomia universitária (CF, art. 207) e da 
independência que deve ser garantida ao ocupante do cargo. É que a 
inspiração da causa de aumento de pena não decorre da precariedade da 
ocupação do cargo em comissão e da função de confi ança, mas sim da 
confi ança depositada naquele que as ocupa.

Com efeito, não seria razoável que a causa de aumento incidisse no 
caso de crime cometido pelo chefe de modesto setor dentro do órgão 
público, mas não fosse aplicada ao seu dirigente máximo. Tanto é assim 
que o STF já entendeu aplicável a causa de aumento ao Governador de 
Estado, que, assim como o reitor, exerce mandato fi xo (STF, Inq. 1769/
DF, Velloso, Pl., 01.12.04).

Entendo, então, que o réu, na qualidade de reitor da Universidade 
Federal de Pelotas, se enquadra no referido dispositivo, devendo ser 
mantida a incidência da causa de aumento.

Assim, resta defi nitiva a pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de 
detenção.
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Pena de multa
Consoante a dosimetria acima transcrita, a pena de multa foi fi xa-

da no valor mínimo de 2%, nos termos do § 1° do artigo 99 da Lei 
8.666/93.

Pelos fundamentos expostos na sentença e sendo a vantagem econô-
mica potencialmente auferível, deve ser mantida a pena de multa fi xada 
na sentença, no valor de R$ 34.562,80 (trinta e quatro mil, quinhentos 
e sessenta e dois reais e oitenta centavos), a ser revertido em proveito 
da União.

Regime de cumprimento da pena
Fixada pena superior a 4 (quatro) anos e não sendo o réu reincidente, 

fi xo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena (artigo 
33, § 2º, b, do Código Penal).

Substituição da pena
Em face do montante da pena privativa de liberdade, não é possível 

a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de 
direitos.

Perda do cargo
Assim dispõe o art. 83 da Lei 8.666/93: “Os crimes defi nidos nesta 

lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus autores, quando 
servidores públicos, além das sanções penais, à perda do cargo, empre-
go, função ou mandato eletivo”. Como se vê, em se tratando de crime 
de licitações, há previsão específi ca, de modo que a perda do cargo é 
efeito automático da condenação, a ser reconhecido independentemente 
do quantitativo da pena aplicada ou de fundamentação específi ca, ao 
contrário do que se dá na disciplina do art. 92 do CP.

De todo modo, como tal regra não foi invocada no caso concreto, 
e para evitar aqui eventual alegação de reformatio in pejus, deve ser 
mantida a sentença, que fundamentou adequadamente o efeito da con-
denação.

Assim, quanto aos efeitos da condenação, mantenho a sentença na 
parte em que determinou a perda do cargo público que fundamenta a 
vinculação do réu com a UFPel, que é o cargo de professor universitá-
rio, in verbis:
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“Da perda de cargo
Por fi m, uma vez que o crime em questão foi praticado com violação de dever para com 

a Administração Pública, como efeito da condenação acima imposta, deve ser decretada a 
perda do cargo que fundamenta a vinculação do réu A.C.G.B. com a UFPel, bem como da 
função daí decorrente, nos termos do artigo 92, inciso I, alínea a, do Código Penal.

Saliento que, conforme já explicitado nesta decisão, o réu não é um novato na adminis-
tração pública. Além disso, sua conduta como agente público vem se afastando progressiva-
mente do dever de obediência aos princípios constitucionais orientadores da administração 
pública. A título de exemplo, cito a pública e notória condenação por ato de improbidade 
administrativa, com trânsito em julgado, no processo nº 2007.71.10.006578-7, noticiada 
nos veículos de comunicação. Soma-se, ainda, a condenação também em ação civil por 
improbidade administrativa, pendente de recurso, no processo nº 2008.71.10.001851-0.”

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do réu A.C.
G.B.

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE                          
Nº 5000333-38.2012.404.7002/PR

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal João Pedro Gebran Neto

Embargante: G.D.S.
Advogado: Dr. Edson Luiz Pagnussat

Embargado: Ministério Público Federal
Interessado: L.M.G.

Procurador: Fabrício Von Mengden Campezatto (DPU)
Interessada: Polícia Federal

EMENTA

Penal e processual penal. Embargos infringentes e de nulidade. Al-
teração do regime inicial de cumprimento da pena pela detração. Lei 
nº 12.736/12.
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1. A detração a ser aplicada ainda no processo de conhecimento, con-
forme previsto no art. 387, § 2º, com redação dada pela Lei nº 12.736/12, 
tem a fi nalidade de garantir ao condenado o direito à progressão de re-
gime, já computado o tempo de encarceramento cautelar, não servindo, 
porém, para fi xação do regime inicial de cumprimento da pena, que 
será decorrente do total da condenação fi xada na sentença. Hipótese em 
que o tempo de privação de liberdade não enseja a alteração do regime 
inicial de cumprimento da pena.

2. Embargos infringentes e de nulidade improvidos.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento aos embargos infringentes e de nu-
lidade, nos termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de outubro de 2013.
Juiz Federal João Pedro Gebran Neto, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal João Pedro Gebran Neto: Trata-se de embargos 
infringentes e de nulidade interpostos por G.D.S. contra decisão proferida 
pela E. 7ª Turma deste Tribunal que, por maioria, deu parcial provimento 
à apelação criminal do réu, apenas para alterar o regime inicial de cumpri-
mento da pena privativa de liberdade para o semiaberto (Evento 30). O voto 
vencido deu parcial provimento à apelação criminal, em maior extensão, para 
alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para 
o aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos, nos termos da fundamentação (Evento 32).

Pretende o embargante a prevalência do voto vencido, proferido 
pelo Juiz Federal Artur César de Souza, para que seja alterado o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto e 
determinada a substituição da pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos.

O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (Evento 52).
É o relatório.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014344

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal João Pedro Gebran Neto:

1. Das posições controvertidas

1.1. Inicialmente, cabe reproduzir, no que importa para o julgamen-
to, o voto vencedor, proferido pela Relatora, Juíza Federal Salise Mon-
teiro Sanchotene:

“(...)
Independentemente do trânsito em julgado, ofi cie-se ao juízo a quo para que seja pro-

cedida a imediata adequação do regime prisional de G.D.S. para o semiaberto, nos termos 
do voto. Ressalto, por oportuno, que a detração e o consequente ajustamento do regime 
de cumprimento da sanção corporal do condenado pelo período remanescente se deram 
apenas com base nas informações dos autos. Logo, caso chegue ao conhecimento do juízo 
de origem ou do magistrado da Execução Penal algum dado relevante que possa alterá-los, 
tais como notícia de outras condenações com trânsito em julgado, fuga, soltura, faltas ou 
sanções disciplinares etc., dever-se-á proceder às devidas modifi cações.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso apenas para alterar o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o semiaberto.”

1.2. Posição contrária foi defendida quando do julgamento da apela-
ção criminal pelo Juiz Federal Artur César de Souza, ipsis litteris:

“Revisei os autos e desse exame exsurgiu a necessidade de divergir, em parte, da solução 
apresentada pela Ilustre Relatora.

Ao fi xar o apenamento, assim determinou:
(...)
Verifi co que a Ilustre Relatora afi rma ser necessário o cumprimento de 2/5, ou 3/5, se 

reincidente, da pena privativa de liberdade para a concessão da progressão de regime, em 
virtude de o tráfi co internacional de drogas estar enquadrado como crime hediondo. Nessas 
condições, seguindo esse parâmetro, o réu somente poderia progredir para o regime aberto 
se cumpridos, no mínimo, um ano e nove meses do apenamento.

Não obstante o profundo respeito pela tese defendida pela Ilustre Relatora, penso que a 
Lei nº 12.736/12, ao incluir o parágrafo segundo ao art. 387 do Código de Processo Penal, 
não visava primordialmente à progressão de regime, mas, sim, à fi xação do regime inicial 
do apenamento. Veja-se o comando legal (grifos nossos):

‘Art. 1º A detração deverá ser considerada pelo juiz que proferir a sentença condena-
tória, nos termos desta Lei.

Art. 2º O art. 387 do Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 – Código de Processo 
Penal, passa a vigorar com a seguinte redação:

‘Art. 387. (...)
§ 1º O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a im-

posição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento 
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de apelação que vier a ser interposta.
§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil 

ou no estrangeiro, será computado para fi ns de determinação do regime inicial de pena 
privativa de liberdade.’ (NR)’

Nesse andar, a lei é bastante clara: no presente estágio processual, o tempo de prisão 
provisória será computado não para a progressão de regime, o que afasta a aplicação do 
disposto no art. 2º da Lei nº 8.072/90, com redação da Lei nº 11.464/07, mas para efeito de 
fi xação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Assim, embora seja 
louvável o esforço da relatoria no sentido de buscar uma interpretação sistêmica do comando 
legal inserto pela Lei nº 12.736/12, talvez até mais justa se observado o ordenamento penal 
como um todo, penso que, quando o legislador não distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo. 
Portanto, tratando-se de uma norma de garantia para fi xação de regime inicial, e não de 
progressão de regime, entendo que não se aplica por analogia a lei dos crimes hediondos.

Dito isso, observo que a sanção corporal restou defi nitivamente estabelecida em 04 
(quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. Diminuído cerca de 01 (um) 
ano e 04 (quatro) meses relativos à prisão provisória, remanesce a condenação de cerca 
de 03 (três) anos de reclusão, patamar que indica a fi xação inicial de regime aberto para o 
cumprimento da reprimenda, observados, ainda, os demais requisitos insertos no inciso c 
do § 2º do art. 33 do Código Penal.

Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, promovo a substituição da pena 
privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consubstanciadas em prestação 
de serviços à comunidade e prestação pecuniária, esta fi xada em 15 (quinze) salários míni-
mos, por paridade à pena de multa estabelecida e à míngua de comprovação da capacidade 
fi nanceira do réu para arcar com penalidade em valor superior, destinadas à mesma entidade 
em que houver a prestação do serviço comunitário.

Ante o exposto, com a devida vênia, voto por dar parcial provimento ao apelo, em 
maior extensão, apenas para alterar o regime inicial de cumprimento da pena privativa de 
liberdade para o aberto e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por penas 
restritivas de direitos, nos termos da fundamentação.”

2. Do mérito – regime inicial de cumprimento de pena

2.1. Pretende o embargante a prevalência do voto vencido, proferido 
pelo Juiz Federal Artur César de Souza.

Contudo, a pretensão não merece trânsito, pois é adequado o regime 
inicial de cumprimento da pena defendido no voto condutor, como fi -
xado no § 2º do artigo 387 do Código de Processo Penal, incluído pela 
Lei nº 12.736, de 2012:

“§ 2º O tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil 
ou no estrangeiro, será computado para fi ns de determinação do regime inicial de pena 
privativa de liberdade.”
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A questão tem gerado debates nas Turmas de Direito Criminal deste 
Tribunal. Com o devido respeito e homenagem às posições contrárias, pa-
rece clara a intenção do legislador de atribuir também ao juízo do processo 
de conhecimento a possibilidade de proporcionar ao réu a detração penal, 
descontando eventual tempo de encarceramento cautelar, atribuição, antes 
da novidade legislativa, somente conferida ao juízo da execução.

Desse modo, nas hipóteses em que o réu já tenha cumprido parte da 
pena de forma provisória, após a fi xação do regime inicial, tal período deve 
ser descontado da pena defi nitiva no momento, e, sendo possível a progres-
são de regime, cabe ao juiz do processo de conhecimento consigná-la.

É de ser ressalvado, porém, que nem sempre o reconhecimento do 
direito produzirá efeitos imediatos, haja vista que a progressão de re-
gime não depende exclusivamente do tempo de pena já cumprido, mas 
de outras condições a serem observadas. Vale dizer: ainda que trans-
corrido o tempo de pena mínimo (critério objetivo), caberá ao juízo da 
execução a efetivação da medida, se ausentes fatores que impeçam o 
benefício (critério subjetivo).

2.2. A redação legislativa não é das mais claras. A par disso, não se 
pode retirar da lei interpretação dissonante de todo o sistema ou que 
permita distorções na execução da pena.

Para solucionar a questão, cabe fazer referência às considerações te-
cidas durante o processo legislativo. Na mensagem que acompanha a 
Exposição de Motivos 00176/MJ, de 29 de agosto de 2011, consta:

“2. Na atualidade, o sistema de justiça criminal é composto de aproximadamente 40% 
de presos provisórios. Essa realidade ocasiona problemas ao sistema de justiça, em espe-
cial no que tange ao cumprimento da pena imposta por aqueles que durante o processo 
permaneceram presos.

3. Comumente ocorre que, após a sentença condenatória ter sido proferida, tenha o réu 
que aguardar a decisão do juiz da execução penal, permanecendo nessa espera alguns meses 
em regime mais gravoso ao que pela lei faz jus, em razão de não existir previsão expressa no 
Código de Processo Penal conferindo ao juiz do processo de conhecimento a possibilidade 
de, no momento da sentença, realizar o desconto da pena já cumprida.

4. Tal situação, ademais de gerar sofrimento desnecessário e injusto à pessoa presa, 
visto que impõe cumprimento de pena além do judicialmente estabelecido, termina por 
aumentar o gasto público nas unidades prisionais com o encarceramento desnecessário. 
Ademais, atualmente, essa realidade acaba por gerar uma grande quantidade de recursos 
aos tribunais superiores com a fi nalidade de se detrair da pena aplicada ao réu o período 
em que esteve preso provisoriamente.
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5. Atualmente, o Código Penal, em seu art. 42, expressamente prevê que será compu-
tada na pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória e administrativa e o de 
internação no Brasil e no estrangeiro, sendo necessário que tal previsão também conste no 
Código de Processo Penal.

6. O que se almeja com o presente projeto, portanto, é que o abatimento da pena cum-
prida provisoriamente possa ser aplicada, também, pelo juiz do processo de conhecimento 
que exarar a sentença condenatória, conferindo maior celeridade e racionalidade ao sistema 
de justiça criminal, evitando a permanência da pessoa presa em regime que já não mais 
corresponde à sua situação jurídica concreta.” (grifei)

Ainda, excerto do voto do Relator da Comissão de Constituição e Jus-
tiça e de Cidadania, durante a tramitação do Projeto de Lei 2.784/2011:

“(...) Com efeito, a possibilidade de a detração ser reconhecida já pelo juiz que proferir 
a sentença condenatória, inclusive para fi ns de determinação do regime inicial do cumpri-
mento da pena privativa de liberdade, fará justiça com o condenado que do instituto puder 
se benefi ciar, evitando privações de liberdade por tempo maior do que o devido, e trará 
vantagens para a execução penal, aliviando o grave problema da superpopulação carcerária.

Note-se que não é revogado o art. 66, III, c, da Lei de Execução Penal, de tal sorte que 
ambos os juízos serão competentes para os fi ns pretendidos.” (destaquei)

2.3. Se, de um lado, a redação da lei e as considerações do relator 
podem levar a uma conclusão mais branda, de outro, a possibilidade de 
se interpretar ao extremo a regra conduziria a distorções inaceitáveis.

Tal fato foi muito bem apanhado pelo Juiz Federal José Paulo Balta-
zar Junior, nos autos da apelação criminal 5000639-50.2012.404.7124/
SC. Confi ra-se:

“O art. 1º da Lei nº 12.736/12 dispõe que ‘a detração deverá ser considerada pelo juiz 
que proferir a sentença condenatória’. A detração é instituto de direito penal e só se aplica 
após fi xados a pena privativa de liberdade e o respectivo regime inicial de cumprimento. 
A sanção estabelecida deve levar em conta o sistema trifásico do art. 68 do Código Penal, 
e o regime inicial, o disposto no seu art. 33.

A Lei nº 12.736/12 operou alterações no art. 112 da Lei de Execuções Penais, tornando 
automática, para fi ns de julgamento, a adequação do regime em que o réu se encontra. A 
percepção do juiz da Execução Penal pode ser outra em razão de circunstâncias das quais 
venha a tomar conhecimento e as quais deve sopesar, tais como outras condenações, em 
que procederá à unifi cação de penas e fi xará o respectivo regime, notícia de fuga, infrações 
disciplinares, etc.

Ocorre que a determinação do regime inicial para cumprimento da reprimenda leva em 
consideração, sob o aspecto objetivo, a quantidade de pena imposta. Assim, para crimes graves, 
com pena superior a oito anos, o regime é necessariamente o fechado. Já para outros menos 
graves, é cabível o regime semiaberto ou o aberto, dependendo do caso concreto. A mera 
redução de alguns meses na pena fi nal não deve ter o condão de modifi car o regime inicial.
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Essa interpretação se mostra mais adequada para evitar que dois réus, um preso e um 
solto, condenados a penas idênticas, recebam tratamento diverso, a fi m de evitar ofensa 
ao princípio da isonomia.

Para elucidar a questão, veja-se este exemplo: A e B, agindo em concurso de agentes, 
cometem determinado delito. Ambos são condenados a nove anos de reclusão, em regime 
inicial fechado, conforme determina o art. 33, § 2º, a, do Código Penal, uma vez que apre-
sentaram exatamente as mesmas condições objetivas e subjetivas. Contudo, A permaneceu 
preso preventivamente durante um ano, enquanto B respondeu ao processo em liberdade. Ao 
aplicar a detração na sentença condenatória, nos termos da nova redação do art. 387 do CPP, 
cumpriria ao juiz descontar da pena de A o período durante o qual fi cou preso processualmente, 
resultando em uma pena defi nitiva de oito anos de reclusão, enquanto B, por ter respondido 
solto ao processo, receberia uma pena de nove anos de reclusão. Adotada interpretação lite-
ral do § 2º do art. 387 do CPP, A ingressaria diretamente no regime semiaberto, já que sua 
pena não ultrapassou oito anos (art. 33, § 2º, b, do CP), e B, que não recebeu o abatimento, 
obrigatoriamente iniciaria sua pena em regime fechado, no qual deverá permanecer por pelo 
menos 1/6 dela (no caso, um ano e seis meses), para só então progredir para o semiaberto, 
nos termos do art. 112 da LEP, tempo bem superior ao da segregação provisória do corréu A.

Assim, por mais que a alteração tenha pretendido agilizar a execução da pena, propician-
do ao juízo da condenação aplicar a detração penal, infere-se que a solução ora explicitada 
gera tratamento desigual para aqueles que receberam penas iguais, o que vai de encontro 
ao princípio da igualdade.

Logo, o tempo de prisão processual deve ser considerado na análise da possibilidade 
de progressão para o regime menos gravoso, e não no momento em que é fi xado o regime 
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.”

No mesmo caminho seguiu o voto condutor divergente proferido pelo 
Juiz Federal convocado Sérgio Fernando Moro, nos autos dos embargos 
de declaração em apelação criminal nº 0004492-27.2003.404.7002/PR:

“Divirjo respeitosamente em parte do eminente Relator.
A reforma trazida pela Lei nº 12.736/2012 foi salutar. Modifi cando o art. 387 do CPP, 

permite que o período da prisão cautelar até a sentença seja já considerado para fi xação 
do regime inicial de cumprimento da pena. Assim, o juiz sentenciante pode, desde logo, 
fazendo, de certa forma, as vezes do Juízo de Execução, fi xar o regime inicial de execução 
da pena já tendo presente o período cumprido na prática pela prisão cautelar.

Entretanto, para progressão de regime prisional, é necessário como requisito objetivo 
o cumprimento de, via de regra, pelo menos um sexto da pena para o condenado por crime 
comum e de dois quintos pelo condenado por crime hediondo.

A interpretação sistemática da legislação processual é no sentido da possibilidade da 
alteração do regime inicial decorrente da pena fi xada na sentença caso o período de prisão 
cautelar até então seja equivalente ao período necessário para o atendimento do requisito 
objetivo para progressão de regime.

Ilustrativamente, consta que, no caso, houve condenação a pena de quatro anos, dois 
meses e vinte e um dias de reclusão em regime semiaberto. Caso não houvesse prisão 
cautelar, teria o condenado que cumprir um sexto da pena, ou seja, oito meses e doze dias, 
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para pleitear a progressão para o regime aberto. Esse, portanto, seria o período de prisão 
cautelar que permitiria desde logo a fi xação do regime aberto na sentença, pois, se isso 
tivesse ocorrido, o condenado já teria cumprido o tempo necessário para alteração de regime.

Não é possível admitir a fi xação desde logo do regime aberto só porque houve prisão 
cautelar anterior à sentença de cerca de três meses e doze dias.

Assim, no meu entendimento, o cálculo que demanda o § 2º do art. 387 do CPP é mais 
complexo, não envolvendo a simples diminuição da pena fi nal pelo período da prisão cautelar 
e fi xando, pelo resultado, o regime decorrente, mas sim exigindo o cômputo do tempo de 
pena que seria necessário para a alteração do regime.

Do contrário, faz-se distinção indevida entre condenados, privilegiando o tempo de 
cumprimento de pena decorrente da prisão provisória em relação ao cumprimento decorrente 
de condenação defi nitiva.

Como, no presente feito, o condenado cumpriu tempo muito abaixo do que seria ne-
cessário para a progressão de regime do semiaberto para o aberto, não tem direito a desde 
logo cumprir a pena no regime aberto.

Ante o exposto, e com vênia ao ilustre Relator, voto por conhecer em parte dos embargos 
de declaração e, na parte conhecida, negar-lhes provimento.”

Na oportunidade, a 8ª Turma, por maioria, vencido o relator, Desem-
bargador Victor Luiz dos Santos Laus, decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARCIAL CONHECI-
MENTO. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA PELA 
DETRAÇÃO. LEI Nº 12.736/12. 1. (...) 2. A Lei nº 12.736/2012, ao introduzir o art. 387, 
§ 2º, do Código de Processo Penal, permitiu, salutarmente, que o magistrado sentenciante, 
na fi xação do regime inicial de cumprimento de pena, já considerasse o período cumprido 
em decorrência da prisão cautelar. A interpretação sistemática da legislação processual é 
no sentido da possibilidade da alteração do regime inicial decorrente da pena fi xada na 
sentença caso o período de prisão cautelar até então cumprido seja equivalente ao período 
necessário para o atendimento do requisito objetivo para progressão de regime. Entendimento 
contrário gera inconsistência no sistema e tratamento desigual entre o preso provisório e 
o defi nitivo. 3. Embargos de declaração parcialmente conhecidos e improvidos.” (TRF4, 
Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Apelação Criminal nº 0004492-
27.2003.404.7002, 8ª Turma, Juiz Federal Sérgio Fernando Moro, por maioria)

2.4. Nessa exata linha de conta, a defi nição do regime inicial do 
cumprimento da pena privativa de liberdade e sua eventual substitui-
ção por penas alternativas devem ter como parâmetro o total da pena 
corporal cominada, como defi nido pelo art. 33 do Código Penal, para, 
somente depois, verifi car-se, nos termos do § 2º do artigo 387 do Códi-
go de Processo Penal, incluído pela Lei nº 12.736/12, se assiste ao réu 
o direito à progressão de regime, porém, ressalve-se, apenas no tocante 
ao requisito objetivo do tempo de cumprimento.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014350

A alteração legislativa, apesar de trazer redação e exposição de mo-
tivos confusas, tem caráter meramente procedimental, o que se revela, 
inclusive, por sua inclusão na Lei Processual Penal, e não no Código 
Penal, de índole notadamente material.

É fundamental anotar que as disposições contidas no Código Penal 
acerca da defi nição do regime inicial de cumprimento da pena em ne-
nhum momento restaram alteradas pela Lei nº 12.736/12. Tampouco 
houve redução das competências conferidas ao juízo da execução pelo 
art. 66 da Lei de Execuções Penais.

Por tudo isso, conclui-se que o foco é acelerar o reconhecimento do 
direito à progressão de regime, evitando-se, se for o caso e possível, 
que a questão seja relegada para um segundo momento e submetida ao 
juízo da execução.

Nessa linha, a defi nição do regime inicial de cumprimento da pena 
permanece submetida à disciplina do art. 33 do Código Penal, observa-
dos os critérios objetivos da pena corporal e as circunstâncias do caso, 
autorizada segregação mais gravosa, desde que adequadamente funda-
mentada pelo magistrado (Súmula 719 do STF: “A imposição do regi-
me de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige 
motivação idônea”).

3. Do caso dos autos

3.1. No caso dos autos, na data da sentença, o réu estava preso provi-
soriamente havia aproximadamente um ano e quatro meses. De acordo 
com a Lei nº 12.736/2012, descontando-se esse período da pena de-
fi nitiva, restam 03 (três) anos e 15 (quinze) dias de reclusão a serem 
cumpridos.

Importa recordar que o Supremo Tribunal Federal declarou incons-
titucional a regra contida no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/1990, o qual 
determinava que a pena prevista para os crimes de tráfi co ilícito de 
entorpecentes deveria ser cumprida em regime inicialmente fechado. 
O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto, nos 
termos do art. 33, § 2º, b, do Código Penal, porquanto a pena privativa 
de liberdade foi fi xada em 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 
(quinze) dias de reclusão.

Considerando, assim, que a pena privativa de liberdade foi fi xada 
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em patamar superior a 04 (quatro) anos, bem como consideradas as cir-
cunstâncias do caso concreto e a quantidade de substância entorpecente 
apreendida (160 quilogramas de maconha e 20 gramas de cocaína), é 
incabível a sua substituição por restritivas de direitos, pois estão desa-
tendidos os pressupostos objetivos do art. 44, inciso I, do Código Penal.

3.2. Portanto, deve ser mantido o voto vencedor, proferido pela Juíza 
Federal Salise Monteiro Sanchotene, o qual determina a utilização do 
tempo cumprido em prisão provisória apenas para fi ns de progressão de 
regime, e não para defi nição do regime inicial de cumprimento de pena.

4. Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento aos embargos infringen-
tes e de nulidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

RECURSO CRIMINAL EM SENTIDO ESTRITO                             
Nº 5003775-85.2012.404.7010/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus

Recorrente: Ministério Público Federal
Recorridas: L.R.S.

M.L.C.
T.L.S.S.

Procurador: Dr. Alexandre Vargas Aguiar (DPU)

EMENTA

Penal e processual penal. Artigo 334 do Código Penal. Introdução 
irregular de cigarros no território nacional. Enquadramento. Princípio 
da insignifi cância jurídica. Inaplicabilidade.
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1. A entrada irregular de cigarros estrangeiros no território nacio-
nal e a reintrodução dos nacionais destinados à exportação confi guram 
condutas que, no plano do enquadramento, encontram subsunção no 
conceito de descaminho (artigo 334, segunda parte, do Código Penal), 
seja porque é lícita a importação de produtos dessa natureza (desde que 
recolhidos os tributos devidos, sob pena de perdimento), seja porque os 
fabricados no país, mas exportados com desoneração tributária e rein-
troduzidos, são considerados mercadorias estrangeiras que aqui entram 
clandestinamente, portanto, também sujeitos à mesma tributação e à 
mesma penalidade. Entendimento deste Relator.

2. Nessa perspectiva, embora tais fatos não digam respeito a produ-
tos proibidos em sentido estrito (hipótese em que se estaria diante de 
contrabando), mas apenas sujeitos a controles alfandegário (importação 
de cigarros estrangeiros) e sanitário (reintrodução de cigarros nacionais 
destinados à exportação), a existência de uma exigência de rotulagem 
nos mesmos padrões aplicáveis aos aqui comercializados (artigos 3º, 
§ 3º, da Lei 9.294/96 e 50, inciso III, da Lei 9.532/97) perfaz óbice à 
aplicação do princípio da insignifi cância, sob pena de olvido ao man-
damento constitucional que determina seja a saúde pública posta sob 
proteção com tal proceder (artigo 220, § 4º), ethos descumprido pelos 
agentes que se veem envolvidos com esses delitos.

3. Hipótese em que, não obstante o valor devido em caso de regular 
importação seja inferior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), limite mínimo 
de relevância administrativa conforme Portaria 75/2012 do Ministério 
da Fazenda, o bem jurídico tutelado, para além de transcender à mera 
ilusão do crédito fi scal, vê-se violado a modo potencial e signifi cativa-
mente, tornando inviável a adoção da tese despenalizante.

4. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso criminal em sentido estri-
to, com ressalva do Juiz Federal Leandro Paulsen, nos termos do rela-
tório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do 
presente julgado.
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Porto Alegre, 21 de agosto de 2013.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: O Ministério 
Público Federal aviou denúncia em desfavor de M.L.C. (nascida em 
21.08.1947), T.L.S.S. (nascida em 15.04.1954) e L.R.S. (nascida em 
13.08.1960), dando-as como incursas nas sanções do artigo 334, caput, 
do Código Penal.

Os fatos foram assim narrados na exordial (evento 01, “INC1”, do 
processo originário):

“No dia 25 de julho de 2010, por volta das 10h30min, na rodovia BR 369, km 445, no 
município de Ubiratã/PR, policiais rodoviários federais abordaram o veículo GM/Omega 
GLS de placas AMO 9910, de propriedade de A.L.L., e encontraram em seu interior mer-
cadorias de procedência estrangeira, sem a comprovação de regular entrada no país, sendo 
responsável por elas a consultora M.L.C. e as passageiras T.L.S.S. e L.R.S., que agiram 
cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas.

As mercadorias apreendidas, consistentes em diversos produtos, conforme auto de 
infração e apreensão de mercadorias nº 10935.006057/2010-13, foram avaliadas em R$ 
26.131,34 (vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e trinta e quatro centavos), sendo que 
os tributos devidos à Receita Federal do Brasil somam R$ 14.518,51 (quatorze mil, qui-
nhentos e dezoito reais e cinquenta e um centavos), conforme os demonstrativos de créditos 
tributários evadidos (fl . 03-04).

Logo, os produtos apreendidos foram introduzidos irregularmente no território nacional, 
porquanto desacompanhados de documentação a autorizar a importação e acima do limite 
legal da cota de isenção (US$ 300,00) de acordo com legislação vigente.

Portanto, M.L.C., T.L.S.S. e L.R.S., com vontade livre e consciente, cientes da ilicitude 
e da reprovabilidade de suas condutas, adquiriram em proveito próprio grande quantidade 
de mercadoria estrangeira, que não possuía documentação legal comprobatória da devida 
importação, e, dado o montante, seria destinada a fi ns comerciais.”

Sobreveio sentença (evento 03, “DESP1”, do processo 5001220-
95.2012.404.7010), tendo o juízo a quo rejeitado a denúncia, com ful-
cro no artigo 395, III, do Código de Processo Penal, em face da atipici-
dade do fato.

O Ministério Público Federal interpôs o presente recurso criminal 
em sentido estrito (evento 01, “INIC1”, do processo originário), pos-
tulando a inaplicabilidade do patamar de R$ 20.000,00, adotado com 
base na Portaria nº 75 do Ministério da Fazenda, para fi ns de incidência 
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do princípio da insignifi cância, devendo prevalecer a Lei 10.522/2002, 
que estabelece o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Requer, assim, 
o provimento do recurso, recebendo-se então a peça acusatória.

Com contrarrazões e mantida a decisão por seus próprios fundamen-
tos (eventos 20 e 22 do processo originário), ascenderam os autos a este 
Regional.

O órgão ministerial atuante nesta instância opinou pelo provimento 
do recurso (evento 07).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Trata-se de 
recurso criminal em sentido estrito interposto pelo Ministério Público 
Federal em face da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em des-
favor de M.L.C., T.L.S.S. e L.R.S., denunciadas pela suposta prática do 
delito do artigo 334, caput, do Código Penal, em razão da aplicação do 
princípio da insignifi cância.

Pois bem.
A questão a ser enfrentada diz respeito à contribuição do princípio da 

insignifi cância à tutela da liberdade no plano de um Estado Democráti-
co, e as condicionantes à aplicação dessa importante ferramenta herme-
nêutica no campo do Direito Penal, área do conhecimento jurídico em 
que o jus imperi se faz sentir com maior veemência, mercê do exercício 
da prerrogativa estatal de criminalizar determinados comportamentos 
humanos.

É na ambiência desse cenário que o Poder Judiciário, guiado pelo 
postulado constitucional da dignidade da pessoa, tem empreendido uma 
releitura do conceito de tipicidade, a fi m de superar o ponto de vista for-
mal e pessoal, é dizer, evoluir da concepção tradicional que vê o delito 
como o produto de uma operação de mera subsunção do agir à norma 
incriminadora, e da pena como uma resposta correlacionada ao tipo de 
vida do agente (direito penal do autor), para um prisma material, se-
gundo o qual à tipifi cação da conduta faz-se indispensável a ocorrência, 
real ou potencial, de uma ofensa signifi cativa ao bem jurídico por ela 
tutelado (direito penal do fato).

Por isso, ou seja, atento a tais diretrizes, há que se recusar trânsito 
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(atipicidade) a eventos que, contextualizados em seu mundo fenomêni-
co, não apresentam contextura ou repulsa social sufi cientes a justifi car 
a intervenção punitiva estatal, demonstrando não ter o agente violado, 
substancialmente, o código de conduta defi nido pelo legislador para 
uma convivência harmônica em sociedade.

Nessa perspectiva, e sem embargo da independência das instâncias 
administrativa e judicial, não se revela adequado que o Estado transija 
com a cobrança do crédito tributário, de um lado, e procure submeter 
quem estiver relacionado ao seu respectivo fato gerador, de outro, à 
persecução criminal.

A falta de razoabilidade desse proceder é fl agrante, pois, se delitos 
como o descaminho (em sentido estrito ou assemelhados) ou a supres-
são/redução ou não repasse de encargos tributários têm, em essência, no 
não recolhimento dos tributos devidos o dano, efetivo ou tentado, ínsito 
ao seu cometimento (daí lançar mão o mesmo Estado do perdimento 
como medida profi lática e/ou compensatória no que tange ao primeiro, 
e buscar a constituição defi nitiva do crédito quanto ao segundo), não 
há o menor sentido (e sobretudo justiça) em deixar-se de cobrar o de-
vido, caso sua expressão fi nanceira seja menor ou igual a determinado 
montante apontado como parâmetro (pressuposto) à movimentação da 
máquina judiciária, e submeter-se o seu responsável (devedor) ao res-
pectivo jus puniendi, pois ou bem o fato (dívida) ostenta gravidade bas-
tante para ser objeto de execução (a fi m de reparar a lesão verifi cada) 
ou, não sendo aquela sufi ciente, há de ser tolerado/relevado também em 
termos de tipicidade.

Estabelecida essa premissa, cabe perquirir-se acerca de algumas ob-
jeções opostas, comumente, à incidência do princípio da insignifi cân-
cia: (a) a reiteração criminal, (b) a gravidade subjetiva da conduta e, no 
caso do descaminho e/ou da supressão/redução tributária, (c) a destina-
ção comercial das mercadorias e/ou a sofi sticação do modus operandi, 
circunstâncias alegadamente indicativas de uma (c.1) maior censura-
bilidade e (c.2) presunção de que o crime não se trata de um evento 
fortuito, mas do meio de vida do agente.

A propósito, observo que o Supremo Tribunal Federal construiu sua 
jurisprudência, assentando-a sobre o pressuposto de que o indigitado 
princípio deve ser objeto de uma análise objetiva (RE 514531, 2ª Tur-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014356

ma, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, D.E. 06.03.2009; e HC 94502, 1ª 
Turma, Rel. Ministro Menezes Direito, D.E. 19.03.2009), bem assim 
este Regional (EINUL 2006.70.07.000110-1, 4ª Seção, Rel. Des. Fede-
ral Amaury Chaves de Athayde, D.E. 27.10.2008).

Portanto, e a par com esses precedentes, uma primeira conclusão 
é a de que o Estado, porque titular do poder sancionador, pode fazer 
concessões em face de bens jurídicos por ele eleitos como transigíveis, 
desde que (a) o faça justifi cadamente, (b) o proceder de seus concida-
dãos (fato) não tenha violado tais valores signifi cativamente e (c) essa 
lesão, por isso, seja tolerada socialmente.

Do quanto se viu, está-se a tratar de tipicidade; logo, é intuitivo que 
isso remete à ideia geral de punibilidade, de modo que a conduta huma-
na que se visa proscrever, porque tida como não insignifi cante, há de 
ser considerada isoladamente (artigo 119 do CP), sempre que entre ela 
e outras eventualmente existentes em desfavor do apontado infrator es-
teja ausente a indispensável conexão ou o liame subjetivo entre os fatos.

E isso porque, sendo a tipicidade uma categoria penal conectada ao 
princípio da legalidade, em relação ao qual se faz vedada qualquer in-
terpretação extensiva ou analógica, à insignifi cância não pode ser eri-
gido óbice de matriz não legislativo, que, ao fi m e ao cabo, conduza à 
confi guração artifi cial do conceito de crime, mercê do cômputo, não in-
dividualizado, mas cumulativo, da expressão fi nanceira do dano fi scal.

Ademais, somar-se os montantes iludidos/suprimidos/reduzidos/não 
repassados apurados em procedimentos administrativos abertos em nome 
do cidadão, ainda que, de comum, a descrição contida na notitia criminis, 
ao argumento de reiteração criminal, é o mesmo que puni-lo antecipada-
mente, ou seja, sem culpa formada, e com base em simples prognóstico 
(presunção).

Quanto ao segundo impedimento, porque assentado no exame da 
maior ou menor reprovabilidade da conduta, e das condições pessoais 
do agente (direito penal do autor); logo, mais voltado à ideia de cul-
pabilidade como parâmetro de dosagem da pena (artigo 59 do CP) do 
que propriamente à tipicidade, tenho-o por prejudicado, haja vista ser 
estranho à controvérsia.

A esse respeito, foi editada a Súmula 444 do Superior Tribunal de 
Justiça, vedando a consideração de procedimentos penais em andamen-
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to para agravar a situação do réu, reafi rmando a teoria do direito penal 
do fato, que impera no sistema criminal brasileiro.

Assim, nessa linha de raciocínio, confi rmando o quanto já acenado 
inicialmente, não se cogita do somatório dos valores apurados, a título 
daqueles tributos, em face de diferentes apreensões e/ou procedimentos 
de fi scalização tributária, devendo ser aferido o princípio da bagatela 
tendo por referência o montante relativo a cada conduta, é dizer, isola-
damente.

Estabelecidos os alicerces da controvérsia, reafi rmo que o exame da 
insignifi cância de uma conduta conduz à sua atipicidade, e há de ser 
feito a modo objetivo, a partir do grau de lesão, real ou potencial, que 
o bem juridicamente tutelado pela norma incriminadora tenha sido ex-
posto pela ação humana.

Nesse horizonte, e à luz das Cortes Superiores (STJ, HC 109.494, 
Rel. Ministra Jane Silva, decisão monocrática publicada em 05.09.2008; 
STF, HC 92.438, Rel. Ministro Joaquim Barbosa, DJe 19.08.2008), a 
Quarta Seção deste Tribunal, na sessão do dia 18.09.2008, fi rmou o en-
tendimento de que, nos crimes em que há elisão tributária, tais como os 
inscritos na Lei 8.137/90 e nos artigos 168-A, 334 e 337-A do Estatuto 
Repressivo, incidiria o princípio da insignifi cância, como excludente de 
tipicidade, quando a supressão das exações consistentes no valor con-
solidado – principal mais acessórios (com exceção aos delitos de con-
trabando e descaminho, nos quais não são acrescidos os consectários) – 
não exceder o patamar previsto no artigo 20, caput, da Lei 10.522/2002, 
com a redação dada pela Lei 11.033/2004, de R$ 10.000,00 (dez mil 
reais), montante então considerado irrisório pela Administração Pública 
para efeito de processamento de execuções fi scais de débitos inscritos 
como Dívida Ativa da União.

Nada obstante, sobreveio, em 22.03.2012, a Portaria 75 do Minis-
tério da Fazenda (DOU 26.03.2012), determinando, no seu artigo 1º, 
II, “o não ajuizamento de execuções fi scais de débitos com a Fazenda 
Nacional, cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 20.000,00 
(vinte mil reais)”.

Calha referir que, em que pese o artigo 62, § 1º, I, b, da Constituição 
Federal vede a edição de medidas provisórias que versem sobre Direito 
Penal e Direito Processual Penal, o referido dispositivo em nada con-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014358

tribui ao deslinde da presente controvérsia, uma vez que a Portaria do 
Ministério da Fazenda não institui questões sobre essas matérias.

Referido regramento foi editado no uso das atribuições conferidas 
àquele Ministério pelo inciso II do artigo 87 da Constituição Federal 
e tendo em conta as disposições do artigo 5º do Decreto-Lei 1.569/77, 
do parágrafo único do artigo 65 da Lei 7.799/89 e do artigo 54 da Lei 
8.212/91, que assim lhe autorizam:

“Decreto-Lei 1.569/77:
‘Art. 5º. Sem prejuízo da incidência da atualização monetária e dos juros de mora, bem 

como da exigência da prova de quitação para com a Fazenda Nacional, o Ministro da Fazenda 
poderá determinar a não inscrição como Dívida Ativa da União ou a sustação da cobrança 
judicial dos débitos de comprovada inexequibilidade e de reduzido valor.’

Lei 7.799/89:
‘Art. 65. Omissis.
Parágrafo único. O Ministro da Fazenda poderá dispensar a constituição de créditos 

tributários, a inscrição ou ajuizamento, bem assim determinar o cancelamento de débito 
de qualquer natureza para com a Fazenda Nacional, observados os critérios de custos de 
administração e cobrança.’

Lei 8.212/91:
‘Art. 54. Os órgãos competentes estabelecerão critério para a dispensa de constituição 

ou exigência de crédito de valor inferior ao custo dessa medida.’”

Dessa forma, alterado o valor padrão até então utilizado pela Ad-
ministração Tributária para fi rmar o desinteresse na reparação da lesão 
fi scal, corolário dessa solução, também legislativa, é a extensão desse 
parâmetro à esfera judicial-penal, do que resulta o reconhecimento da 
falta de tipicidade da conduta.

Isso porque, regendo-se o Direito Penal pelos princípios da subsidia-
riedade, da intervenção mínima e da fragmentariedade, não seria ade-
quada a criminalização de determinada conduta, cuja razão ontológica 
assenta-se em sua repercussão extrajudicial, se, nessa seara, tomada a 
expressão fi nanceira que se irradia desse evento, ela mesma pudesse ser 
desconsiderada sob o pálio da irrelevância.

A propósito, saliente-se que o delito tipifi cado no artigo 334 do Có-
digo Penal perfectibiliza-se, tão somente, com a entrada dos produtos 
no território nacional, prescindindo, para a confi guração do crime, dife-
rentemente da supressão/redução tributária, da constituição do respec-
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tivo crédito tributário.
Nessa mirada, o valor dos impostos iludidos, calculado à época do 

fato, é a grandeza econômica que orienta a subsunção dessa conduta ao 
parâmetro legal adotado como critério valorativo da extensão do dano 
ao bem jurídico. No entanto, é de se anotar que aquele quantum iludido, 
à míngua de previsão específi ca, não é atualizado para fi ns de verifi ca-
ção dessa operação.

E, por outro lado, a adoção do paradigma administrativo para a mo-
vimentação da máquina judiciária não se faz a modo estanque, mas sim 
dinâmico, a fi m de que a referida grandeza econômica possa preservar 
seu status de atualidade em face das despesas incidentes com a referida 
postulação judicial, que, como consabido, variam ao longo do tempo.

Logo, não há razoabilidade em pretender-se que a bagatela seja exa-
minada segundo o brocardo tempus regit actum, pois a natureza jurídica 
do citado recurso hermenêutico não é a de uma elementar do tipo pe-
nal, como ocorre, por exemplo, com as denominadas normas penais em 
branco, mas somente a de um critério valorativo que informa a ausência 
de ofensividade da conduta, e isso a partir da adoção de um balizador 
que orienta a equação custo x benefício relativa à cobrança do crédito 
tributário.

Portanto, é intuitivo que se o ajuizamento da execução não tiver se 
iniciado em momento pretérito à majoração do citado parâmetro de in-
signifi cância, os custos incidentes por ocasião de uma eventual inicia-
tiva superveniente, porque contemporâneos à data dessa defl agração, é 
que deverão orientar a citada análise, e não aqueles vigentes na data do 
fato.

Cumpre destacar-se, também, que a suposta impossibilidade de a 
Portaria 75 do Ministério da Fazenda substituir a norma insculpida no 
artigo 20 da Lei 10.522/2002 não possui maior relevância para a aplica-
ção do princípio em debate.

E isso porque, ainda que o referido ato administrativo não possa re-
vogar dispositivo de lei, tal circunstância não altera o fato de que a fi -
xação do mínimo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) para o ajuizamento 
de execuções fi scais passou a servir de paradigma para os servidores 
destinatários da norma.

Assim, o fato de a Lei 10.522/2002 estabelecer o mínimo de R$ 
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10.000,00 (dez mil reais) para o ajuizamento de execuções fi scais, em 
princípio, não impede que o órgão fazendário estabeleça limite maior 
para tanto, o que demonstra, indubitavelmente, ausência de prejuízo 
para a vítima (União) e a irrelevância da conduta para o Direito Penal.

Dito isso, e atentando à nova determinação, o atual balizador para 
aferição da insignifi cância é a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

In casu, conforme os dados constantes no Auto de Infração com 
Apreensão de Mercadoria (evento 01, “IP-REPFIS1”, do processo 
5001220-95.2012.404.7010), foram apreendidos 80 maços de cigarros 
de procedência estrangeira, bebidas, CDs, DVDs, aparelhos de infor-
mática, peças de vestuários, dentre outros, avaliados em R$ 26.131,34 
(vinte e seis mil, cento e trinta e um reais e trinta e quatro centavos). 
O montante de tributos sonegados (Imposto de Importação e Imposto 
sobre Produtos Industrializados) resultou em R$ 11.023,67 (onze mil, 
vinte e três reais e sessenta e sete centavos), conforme informação das 
páginas 04 e 05 do evento 01 do processo 5001220-95.2012.404.7010.

Do quanto se viu alhures, o Estado, porque titular do poder sancio-
nador, pode fazer concessões em face de bens jurídicos por ele eleitos 
como transigíveis, desde que (a) o faça justifi cadamente, (b) o proceder 
de seus concidadãos (fato) não tenha violado tais valores signifi cativa-
mente e (c) essa lesão, por isso, seja tolerada socialmente.

Nessa dimensão, antiga controvérsia jurisprudencial havia se pacifi -
cado neste Regional:

“PENAL. ART. 334 DO CP. IMPORTAÇÃO ILEGAL DE CIGARROS. CONTRA-
BANDO E DESCAMINHO. DELITOS SIMILARES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂN-
CIA. CRITÉRIOS. VALOR LIMITE. REITERAÇÃO DA CONDUTA. DANO À SAÚDE 
PÚBLICA.

A jurisprudência desta Corte tem dado tratamento uniforme ao julgamento dos casos de 
importação de cigarros estrangeiros sem o pagamento dos tributos devidos (descaminho) e 
reintrodução no país daqueles de fabricação nacional destinados à exportação (contraban-
do), uma vez que se trata de infrações similares, traduzindo idêntico potencial lesivo ao 
mercado, à saúde pública, bem como à União. 2. Não há qualquer evidência indicando que 
os cigarros originários do Paraguai ou de outros países trazem mais danos à saúde do que 
os produzidos pela indústria nacional, de modo a tornar-se irrelevante a distinção entre as 
duas espécies delitivas. (...)” (HC 2004.04.01.034885-7, 4ª Seção, Relator p/ acórdão Des. 
Federal Élcio Pinheiro de Castro, DJe 18.04.2005)

No entanto, recentes julgados dos Tribunais Superiores reavivaram 
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o tema, considerando não ser cabível o reconhecimento da insignifi cân-
cia em tais hipóteses, uma vez que o bem jurídico lesado também é a 
saúde pública (STF, HC 100367, 1ª Turma, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 
08.09.2011; HC 110841, 2ª Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe 
14.12.2012; e STJ, AgRg no AREsp 307060, 5ª Turma, Rel. Ministra 
Laurita Vaz, DJe 01.07.2013).

Lembrando que ao Estado é permitida a seleção de bens jurídicos 
cuja violação pode ele propor seja objeto de (a) renúncia à imposição 
de pena (v.g. perdão judicial) ou (b) solução de compromisso (arqui-
vamento ou não ajuizamento de execuções para otimizar o serviço de 
cobrança do crédito tributário, acordos de parcelamento etc.), vejamos 
o regime legal de tributação dos cigarros, a fi m de verifi car se há dife-
rença, para esse efeito, entre aqueles estrangeiros e nacionais introdu-
zidos no país.

A Lei 12.546/2011 instituiu o Regime Especial de Reintegração de 
Valores Tributários para Empresas Exportadoras (Reintegra), com o 
objetivo de reintegrar valores referentes a custos tributários federais 
residuais existentes nas suas cadeias de produção.

Nessa Lei é previsto que os cigarros de produção nacional desti-
nados ao mercado interno e aqueles importados estão sujeitos a uma 
alíquota de IPI de 300% [cigarros que contenham tabaco]. Já a não in-
cidência do Imposto sobre Produtos Industrializados àqueles destinados 
ao exterior está prevista no artigo 153, § 3º, III, da Constituição Federal.

O citado Diploma dispõe, também, no inciso I do § 7º do artigo 2º, 
que a empresa comercial exportadora é obrigada ao recolhimento do 
valor atribuído à empresa produtora vendedora se revender, no merca-
do interno, os produtos adquiridos para exportação; e também se não 
exportá-los no prazo de 180 dias.

A Instrução Normativa RFB 1.155/2011, além de dispor a respeito 
da marcação nas embalagens dos cigarros destinados à exportação, re-
fere, em seu artigo 2º, que estes não poderão ser vendidos nem expostos 
à venda no Brasil. Prevê também que as exportações de cigarros autori-
zadas pelo Coordenador-Geral de Fiscalização, com base nos dados do 
registro especial, fi cam isentas de Imposto de Exportação. A isenção do 
IE também é prevista no Decreto nº 7.990/2013, que alterou o Decreto 
7.212/2010.
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Por sua vez, a Instrução Normativa RFB 1.152/2011 prevê a suspen-
são do IPI e a não incidência de PIS e Cofi ns na exportação de merca-
dorias. Nela é prevista a pena de perdimento aos cigarros destinados à 
exportação, no caso de descumprimento das regras.

Encerrando essa rápida resenha, tem-se que, no Decreto 7.212/2010 
(Regulamento do IPI), é referido que se consideram
“(...) como produtos estrangeiros introduzidos clandestinamente no território nacional, para 
todos os efeitos legais, os cigarros nacionais destinados à exportação que forem encontrados 
no País, salvo se em trânsito, diretamente entre o estabelecimento industrial e os destinos 
referidos no art. 343, desde que observadas as formalidades previstas para cada operação.” 
(artigo 346)

De todo o exposto, seja porque é lícita a importação de cigarros es-
trangeiros (uma vez recolhidos os tributos devidos, sob pena de perdi-
mento), seja porque os cigarros nacionais exportados com desoneração 
tributária, e reintroduzidos no país, são considerados produtos estran-
geiros que entram clandestinamente no território nacional (sujeitos à 
mesma tributação e, portanto, à mesma penalidade), enuncio uma se-
gunda conclusão, no plano da tipicidade, no sentido de que uma ou 
outra conduta encontra subsunção não na primeira parte da cabeça do 
artigo 334 do Estatuto Repressivo, mas na segunda, é dizer, confi guram 
descaminho.

Todavia, novamente no plano da seleção de bens jurídicos, pondero 
que o hermeneuta não pode desconhecer o artigo 220, § 4º, da CF, que 
determina sejam a propaganda e a comercialização dos cigarros subme-
tidas à rotulagem.

A propósito, a Lei 9.294/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à 
propaganda de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, 
terapias e defensivos agrícolas, estabelece:

“Art. 3º É vedada, em todo o território nacional, a propaganda comercial de cigarros, 
cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do 
tabaco, com exceção apenas da exposição dos referidos produtos nos locais de vendas, 
desde que acompanhada das cláusulas de advertência a que se referem os §§ 2º, 3º e 4º 
deste artigo e da respectiva tabela de preços, que deve incluir o preço mínimo de venda no 
varejo de cigarros classifi cados no código 2402.20.00 da Tipi, vigente à época, conforme 
estabelecido pelo Poder Executivo. (Redação dada pela Lei nº 12.546, de 2011)

(...)
§ 2º A propaganda conterá, nos meios de comunicação e em função de suas característi-
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cas, advertência, sempre que possível falada e escrita, sobre os malefícios do fumo, bebidas 
alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, segundo frases estabelecidas pelo 
Ministério da Saúde, usadas sequencialmente, de forma simultânea ou rotativa. (Redação 
dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 3º As embalagens e os maços de produtos fumígenos, com exceção dos destinados 
à exportação, e o material de propaganda referido no caput deste artigo conterão a adver-
tência mencionada no § 2º acompanhada de imagens ou fi guras que ilustrem o sentido da 
mensagem. (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.190-34, de 2001)

§ 4º Nas embalagens, as cláusulas de advertência a que se refere o § 2º deste artigo 
serão sequencialmente usadas, de forma simultânea ou rotativa, nesta última hipótese de-
vendo variar no máximo a cada cinco meses, inseridas, de forma legível e ostensivamente 
destacada, em uma das laterais dos maços, carteiras ou pacotes que sejam habitualmente 
comercializados diretamente ao consumidor.”

Nessa toada, decidiu o STF:
“Habeas corpus. 2. Contrabando. 3. Aplicação do princípio da insignifi cância. 4. Im-

possibilidade. Desvalor da conduta do agente. 5. Ordem denegada.” (STF, HC 110.964, 2ª 
Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 02.04.2012)

Extraio do voto condutor o seguinte excerto:
“Na espécie, saliento tratar-se de mercadorias submetidas a uma proibição relativa 

(cigarros de origem estrangeira desacompanhados de regular documentação), tendo em 
vista as restrições promovidas por órgãos de saúde do Brasil.

Assim, não se cuida, tão somente, de sopesar o caráter pecuniário do imposto sonegado, 
mas, principalmente, de tutelar, entre outros bens jurídicos, saúde pública.

Visando, especifi camente, à proteção da própria saúde coletiva, destaco que eventuais 
propagandas comerciais de tabaco deverão sofrer as devidas restrições, com a identifi cação 
dos riscos associados ao uso do cigarro. Esse é o teor do § 4º do art. 220 da Constituição 
Federal:

‘Art. 220 – A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob 
qualquer forma, processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto 
nesta Constituição.

(...)
§ 4º – A propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos 

e terapias estará sujeita a restrições legais, nos termos do inciso II do parágrafo anterior, 
conterá, sempre que necessário, advertência sobre os malefícios decorrentes de seu uso.’

Assim, oportuno os ensinamentos de Damásio de Jesus:
‘No sentido jurídico, a expressão ‘contrabando’ quer dizer importação ou exportação 

de mercadorias ou gêneros cuja entrada ou saída do País é proibida, enquanto o termo 
‘descaminho’ signifi ca fraude no pagamento de impostos e taxas devidos para o mesmo fi m 
(entrada e saída de mercadorias ou gêneros). A diferença entre contrabando e descaminho 
reside em que, no primeiro, a mercadoria é proibida; no segundo, sua entrada ou saída é 
permitida, porém o sujeito frauda o pagamento do tributo devido. O objeto jurídico é o 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014364

interesse estatal no que diz respeito ao erário público lesado pelo comportamento do sujeito, 
que, importando ou exportando mercadoria proibida ou deixando de pagar os impostos e 
taxas devidos, prejudica não só o poder público como a indústria nacional. Assim, secun-
dariamente, protege-se também a indústria brasileira, a moralidade e até a saúde pública, 
que pode vir a ser lesada pela entrada de produtos nocivos a ela e, por isso, proibidos.’ 
(JESUS, Damásio. Direito Penal: parte especial. 4. v. 12. ed. Saraiva: 2002. p. 237-238)”

Pois bem.
Presente a manifestação do intérprete máximo do Texto Magno, por 

meio de suas duas Turmas, evoluo na compreensão que vinha adotando até 
então para decidir, doravante, que a importação clandestina de cigarros es-
trangeiros, e a reintrodução de cigarros nacionais destinados à exportação, 
não por envolver mercadorias proibidas em sentido estrito (contrabando), 
mas porque sujeitas a primeira a controle alfandegário e sanitário e a se-
gunda a este, consistente na existência de rotulagem nos mesmos padrões 
exigidos para os produtos de fabricação nacional e aqui comercializados 
(artigos 3º, § 3º, da Lei 9.294/96 e 50, inciso III, da Lei 9.532/97), perfazem 
condutas que, se, de um lado, podem ontologicamente ser tipifi cadas como 
descaminho, de outro, não se prestam à aplicação do princípio da insigni-
fi cância, sob pena de olvido ao mandamento constitucional que determina 
seja a saúde pública posta sob proteção com tal proceder, descumprido pe-
los agentes que se veem envolvidos com esses delitos.

Nessa mirada, o bem jurídico tutelado com tais condutas, para além 
de transcender à mera ilusão do crédito fi scal, vê-se violado a modo 
potencial, e signifi cativamente.

Sendo assim, diante da apreensão de cigarros estrangeiros, mostra-se 
inviável a aplicação do princípio da insignifi cância.

Afastado o óbice que respondeu pela rejeição da peça exordial, cabe 
analisar se o presente julgado vale pelo seu recebimento.

Sobre o tema, dispõe a Súmula 709 do Supremo Tribunal Federal 
que, “Salvo quando nula a decisão de primeiro grau, o acórdão que 
provê o recurso contra a rejeição da denúncia vale, desde logo, pelo 
recebimento dela”.

Vinha entendendo pela inaplicabilidade de tal enunciado nas hipóte-
ses em que o juízo a quo não adentra no exame da prova da materialida-
de e dos indícios de autoria, sob pena de supressão de instância.

Todavia, a partir do debate inaugurado por esta Oitava Turma 
no julgamento do Recurso Criminal em Sentido Estrito 5001414-
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79.2013.404.7004 (disponibilizado na plataforma digital em 18.06.2013), 
evoluo na compreensão da matéria para prestigiar a diretiva da duração 
razoável do processo, na medida em que esse pressupõe um encadeamen-
to lógico dos atos conducentes ao porvir, não para trás, nem para o lado.

Ressalta-se que os precedentes que conduziram à elaboração da re-
ferida Súmula partiram do princípio de que caberia à instância ad quem 
receber desde logo a acusação, sempre que da decisão recorrida não 
fosse possível antever a existência de um “vício de procedimento”, hi-
pótese que, se confi gurada, importaria na devolução, ao primeiro grau, 
do referido juízo de admissibilidade. A observação desse limite concilia 
a independência do juiz (princípio da livre convicção; porém, motiva-
da) com a efetividade da tutela penal, em face da excepcionalidade da 
jurisdição exercida pelo Tribunal.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso crimi-
nal em sentido estrito.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5017647-62.2010.404.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Luiz Carlos Canalli

Apelante: V.M.
Advogado: Dr. Carlos Roberto do Nascimento

Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal. Lavagem de dinheiro. Art. 1º, V, da Lei 9.613/98. Materiali-
dade e autoria comprovadas. Dosimetria. Readequação. Substituição 
da pena. Inviabilidade.

1. Há autonomia entre o delito antecedente à lavagem (peculato) e o 
delito de lavagem de ativos, sobretudo em decorrência da diversidade 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014366

de bens jurídicos tutelados.
2. Embora tenha sido extinta a punibilidade do réu pela prescrição 

da pretensão punitiva, restou comprovada a ocorrência do delito ante-
cedente, não havendo prejuízo ao processo e ao julgamento do réu pelo 
delito de lavagem de dinheiro (art. 2º, II, da Lei 9.613/98).

3. A quantidade de contas abertas em nome de pessoas fi ctícias e dos 
fi lhos, em bancos distintos e em datas posteriores à demissão do réu, 
não deixa dúvidas quanto à intenção de fracionar e pulverizar os valo-
res subtraídos do Pasep, difi cultando a identifi cação de movimentações 
atípicas e a futura localização dos valores, confi gurando-se a prática da 
lavagem de ativos.

4. Quanto à reprimenda corporal, merece reforma a sentença no to-
cante à valoração da atenuante do art. 65, III, d, do CP e da causa de 
aumento do § 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98, com a redação vigente à 
época dos fatos.

5. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restri-
tivas de direitos, em função do quantitativo da pena aplicada (CP, art. 
44, I).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar parcial provimento à apelação, nos termos do re-
latório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de novembro de 2013.
Juiz Federal Luiz Carlos Canalli, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Luiz Carlos Canalli: O Ministério Público 
Federal ofereceu denúncia em face de V.M., imputando-lhe a prática do 
delito previsto no artigo 1º, V, da Lei nº 9.613/98.

De acordo com a denúncia, V.M. foi condenado na Ação Penal 
2001.71.02.001870-5, que tramitou perante a 3ª Vara Federal de Santa 
Maria/RS, pela prática de crime antecedente contra a administração pú-
blica, na modalidade peculato (CP, art. 312, § 1º). Valendo-se da condi-
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ção de caixa executivo do Banco do Brasil em São Vicente do Sul/RS, 
teria efetivado saques indevidos da conta geral do Pasep, no montante 
total de R$ 860.084,46, transferindo os respectivos valores para contas 
abertas especialmente para esse fi m, em nome de terceiros, bem como 
adquirido imóveis em nome alheio.

Ainda conforme a denúncia, por meio da utilização de pessoas in-
terpostas e de pessoas fi ctícias, V.M. ocultou a movimentação e a pro-
priedade dos valores provenientes diretamente do crime contra a ad-
ministração pública, no período de 08.04.1999 a 03.04.2001, mediante 
colocação de valores em contas bancárias de pessoas fi ctícias e de fa-
miliares próximos e, de março de 2000 até a presente data, mediante 
a ocultação da propriedade de dois imóveis, registrados em nome dos 
fi lhos (evento 1 do processo originário).

A denúncia foi recebida em 24.08.2010 (evento 6 do processo ori-
ginário).

Citado (e. 17), o réu apresentou resposta à acusação, nos termos 
do disposto no art. 396-A do CPP (e. 15). Juntou documentos (e. 15, 
OUT2, OUT3, OUT4, OUT5, OUT6, OUT7 e OUT8).

Devidamente instruído o feito, sobreveio sentença que julgou par-
cialmente procedente a pretensão deduzida na denúncia para: a) con-
denar o réu nas sanções previstas no art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98, 
no que diz respeito à movimentação fi nanceira em nome de pessoas 
fi ctícias e fi lhos e ao registro do imóvel urbano em nome dos fi lhos, à 
pena privativa de liberdade estabelecida em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 
10 (dez) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto 
(CP, art. 33, § 2º, b), e ao pagamento de 164 (cento e sessenta e qua-
tro) dias-multa, equivalendo o valor do dia-multa a 1/4 (um quarto) do 
salário mínimo vigente à época do término dos fatos (abril de 2001); 
b) absolver o réu quanto aos fatos relativos à movimentação fi nanceira 
efetuada em contas bancárias de Miria Terezinha Minuzzi e de Davi 
Minuzzi, e ao registro em nome dos fi lhos do imóvel rural situado em 
Cerro São Miguel, 1º Distrito, em Jaguari/RS (matrícula nº 5.403 do 
Registro de Imóveis da Comarca de Jaguari/RS), com fulcro no art. 
386, III e VII, do CPP.

Irresignado, apelou o réu. Sustenta, preliminarmente, violação aos 
arts. 69 e 70 do CP, pois teria havido confusão entre o crime de pe-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014368

culato e a lavagem de ativos. No mérito, pede a sua absolvição, ale-
gando: a) a movimentação fi nanceira pelo réu em nome de terceiros 
(fi lhos e titulares fi ctícios) já foi considerada como modus operan-
di para a perpetração do delito de peculato, pelo qual já respondeu 
(trânsito em julgado em 26.01.2010), sendo que tais fatos não podem, 
juridicamente, ser utilizados como se constituíssem delito autônomo; 
b) a movimentação fi nanceira cessou após a demissão do réu e o res-
pectivo acerto com o Banco, comprovando o caráter provisório de tal 
movimentação para a perpetração do delito de peculato; c) todas as 
contas e respectivas movimentações fi nanceiras foram auditadas pela 
Receita Federal, sendo de conhecimento do MPF quando oferecida 
a denúncia de peculato, razão pela qual a denúncia desse processo 
confi gura um bis in idem; d) relativamente ao imóvel situado na Rua 
Sete de Setembro, nº 885, em Jaguari/RS, o réu confessou que foi ad-
quirido em nome de seus fi lhos, com o produto do crime de peculato, 
tendo o credor recebido o valor correspondente a tal imóvel, por meio 
de remição, constando tal bem dos registros públicos competentes (re-
gistro de imóveis e declaração do imposto de renda) e do arrolamento 
de bens à Receita Federal; e) constando tal imóvel dos registros pú-
blicos competentes (escritura pública de compra e venda, cartório do 
registro de imóveis, escritura pública de confi ssão de dívida, escritura 
pública de remição e devida declaração à Receita Federal), sempre 
com menção ao CPF do réu (como pai, como declarante ou como côn-
juge), e, ainda, constando do arrolamento de bens à Receita Federal, 
jamais pode ser considerado como oculto ou dissimulado, circunstân-
cias indispensáveis à caracterização do tipo penal previsto na Lei nº 
9.613/98; e, f) no tocante aos valores desviados, restou demonstrada 
a verossimilhança entre o que sempre foi afi rmado pelo réu e o laudo 
elaborado pela Receita Federal, de forma isenta, já que tal órgão, além 
de gozar da fé pública de seus agentes, não possui qualquer interesse 
direto na apuração do montante desviado. Alternativamente, pede a 
redução da pena fi xada para que: a) seja reconhecido que as condições 
judiciais do art. 59, caput, do CP são favoráveis ao réu, para reduzir a 
pena-base ao mínimo legal; b) seja reconhecida a confi ssão plena do 
réu, para que tal atenuante seja considerada integralmente, com uma 
redução maior da pena; c) seja reconhecida a aplicação do art. 16 do 
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Código Penal, para que seja reduzida a pena imposta ao acusado, pois 
houve a total reparação do dano pela recomposição das contas do Fun-
do do Pasep e foi negociada com o Banco do Brasil, na esfera cível, a 
diferença; d) seja reconhecido o equívoco jurídico na condenação do 
réu pela habitualidade delitiva (§ 4º do art. 1º da Lei nº 9.613/98); e) 
devido à situação fi nanceira do réu, não seja aplicada pena de multa, 
ou, ao menos, seja esta reduzida, em razão de ter sido exacerbada 
aquela constante da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões (evento 146 do processo originá-
rio).

O Procurador Regional da República com assento nesta Corte opi-
nou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Luiz Carlos Canalli: Trata-se de recurso 
de apelação interposto a partir da sentença que condenou o réu V.M. 
pela prática do delito do artigo 1º, inciso V, da Lei nº 9.613/98. Restou 
reconhecido que ele, na condição de caixa executivo do Banco do Bra-
sil S/A de São Vicente do Sul/RS, teria efetivado saques indevidos da 
conta geral do Pasep, no montante de R$ 860.084,46 (oitocentos e ses-
senta mil, oitenta e quatro reais e quarenta e seis centavos), transferindo 
a quantia para contas abertas por ele em nome de terceiros, e, ainda, 
adquirido imóveis em nome de interpostas pessoas.

Da nulidade da sentença pela violação aos arts. 69 e 70 do CP

Sustenta o réu a nulidade da sentença pela violação aos artigos 69 
e/ou 70 do Código Penal, defendendo que a presente ação penal versa 
sobre os mesmos fatos e as mesmas provas que já eram do conheci-
mento do Ministério Público à época do oferecimento da denúncia 
pelo crime de peculato.

A inexistência da apontada nulidade foi bem analisada no parecer 
ministerial, motivo pelo qual peço vênia para transcrever os seguintes 
trechos:

“Primeiramente, faz-se a análise da questão preliminar levantada por V.M., o qual aduziu 
ter havido violação aos arts. 69 e 70 do CP. Em suma, alegou que o réu restou denunciado 
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pelos mesmos fatos descritos na ação penal nº 2001.71.02.001870-5, em que fora condenado 
pela prática de peculato.

A lavagem de dinheiro pode ser defi nida como o método pelo qual um indivíduo ou 
uma organização criminosa processa os ganhos fi nanceiros obtidos com as atividades 
ilegais, com o intuito de transformá-los em recursos oriundos de fonte aparentemente 
legítima. Envolve basicamente duas categorias: a conversão em bens e a movimentação 
do dinheiro.

Em relação à prática do delito, deve-se ter em conta que ela é composta por 3 (três) 
estágios:

– Colocação: utilizam-se as atividades comerciais e as instituições fi nanceiras, tanto 
bancárias como não bancárias, para introduzir montantes em espécies, geralmente divididos 
em pequenas somas, no circuito fi nanceiro legal;

– Ocultação: o agente desassocia o dinheiro de sua origem e o passa por uma série de 
transações, conversões e movimentações diversas;

– Integração: o agente cria justifi cações ou explicações aparentemente legítimas para os 
recursos lavados e os aplica abertamente na economia legítima, sob forma de investimentos 
ou compra de ativos.

Sobre essa questão, com acerto a manifestação ministerial em sede de contrarrazões 
– evento 146:

A defesa sustenta, preliminarmente, que houve violação aos arts. 69 e 70 do Código 
Penal, referentes ao concurso formal e material de crimes, dizendo haver confusão ou 
coincidência entre o delito de peculato e o de lavagem de ativos. Ocorre que há autonomia, 
decorrente inclusive de expressa disposição legal, entre o delito antecedente à lavagem 
(peculato) e o delito de lavagem de ativos (objeto do presente processo). A autonomia 
decorre da diversidade de bens jurídicos tutelados e do reconhecimento internacional de 
que a lavagem do patrimônio ilícito, no mundo atual, constitui em mecanismo de desen-
volvimento da criminalidade organizada, de incentivo a práticas criminosas, revelando a 
conduta da ocultação e da dissimulação do patrimônio ilícito, por si só, um dolo específi co 
e uma sucessão de atos e fi nalidades conscientemente desenvolvidos que extrapolam os 
limites do cometimento do crime antecedente.

No caso concreto, é inegável que os depósitos realizados em favor de terceiros, bem 
como a aquisição de bem imóvel, constitui meio idôneo para a prática de ocultação dos 
valores subtraídos, deixando evidente a intenção de desvincular o dinheiro da sua proce-
dência delituosa. O próprio período de cometimento do delito de peculato e da lavagem 
de ativos são distintos.”

O crime de lavagem de dinheiro caracteriza-se por um conjunto de 
operações comerciais ou fi nanceiras que buscam a incorporação na eco-
nomia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, 
bens e valores de origem ilícita. Não há falar, pois, em continuidade do 
crime de peculato, sobretudo à vista da diversidade dos bens jurídicos 
tutelados, sendo certo que a lavagem de dinheiro decorreu dos crimes 
de peculato.
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Mérito

O Ministério Público denunciou o réu V.M. pela prática do crime de 
lavagem de dinheiro, por ter ele, em síntese, ocultado e dissimulado a 
origem e a propriedade de valores advindos diretamente de crime con-
tra a administração pública, consistente em saques da conta geral do 
Pasep da agência do Banco do Brasil S/A da qual era caixa executivo.

O réu foi condenado pelo delito previsto no art. 1º, V, § 4º, da Lei nº 
9.613/98:

“Art. 1º Ocultar ou dissimilar a natureza, origem, localização, disposição, movimen-
tação ou propriedade dos bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, 
de crime: (...)

V – contra a Administração Pública, inclusive a exigência, para si ou para outrem, direta 
ou indiretamente, de qualquer vantagem, como condição ou preço para a prática ou omissão 
de atos administrativos; (...)

Pena: reclusão de três a dez anos e multa. (...)
§ 4º – A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a 

VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de 
organização criminosa.”

Do exame dos autos, verifi ca-se que restou sufi cientemente demons-
trada a prática, pelo réu, dos fatos a ele imputados na denúncia.

No caso em tela, o modus operandi do acusado consistia em sacar 
valores da conta geral do Pasep (crime antecedente de peculato) e dar 
destinações diversas aos recursos, com o objetivo de ocultar sua movi-
mentação e sua propriedade.

No tocante ao delito antecedente, observo que o apelante foi conde-
nado nos autos da Ação Penal 2001.71.02.001870-5, que tramitou pe-
rante a 3ª Vara Federal de Santa Maria/RS, pela prática de peculato (CP, 
art. 312, § 1º, em continuidade delitiva). Conforme sentença condena-
tória (e. 1, OUT4), o réu, valendo-se da sua condição de funcionário 
do Banco do Brasil, agência de São Vicente do Sul/RS, efetuou saques 
irregulares na conta geral do Pasep, no período de maio de 1998 a abril 
de 2000, tendo depositado mais de R$ 630.000,00 em contas bancá-
rias de sua titularidade, de familiares e de pessoas com nomes fi ctícios, 
abertas pelo réu utilizando CPFs de outras pessoas, bem como adqui-
rido imóvel, móveis e eletrodomésticos e realizado reforma e viagens. 
Mediante escritura pública de confi ssão de dívida fi rmada em 17.05.01, 
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V.M. reconheceu ser devedor da quantia de R$ 877.908,17, tendo resti-
tuído a quantia de R$ 477.275,21 até 19.06.04. Embora tenha sido ex-
tinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva, restou 
comprovada a ocorrência do delito antecedente, não havendo prejuízo 
ao processo e ao julgamento do réu pelo delito de lavagem de dinheiro 
(art. 2º, II, da Lei 9.613/98).

Conforme a denúncia, visando ocultar a origem, a movimentação e 
a propriedade dos valores sacados da conta geral do Pasep, V.M. de-
positou, entre 08.04.1999 e 20.04.2000, em dinheiro, pelo menos R$ 
185.300,00 em contas abertas por ele em nome das pessoas fi ctícias João 
Paulo Silva Conceição (BB, agência 3765-6, conta nº 010.001.130-6) e 
Carlos Alberto Santos (BB, agência 3765-6, conta nº 010.005.353-X), 
utilizando números de CPF pertencentes aos contribuintes A.S.V. (CPF 
[...]) e M.C.R. (CPF [...]), respectivamente.

Em Escritura Pública de Confi ssão de Dívida fi rmada em 04.12.00, 
V.M. declarou que os valores sacados irregularmente da conta geral do 
Pasep foram depositados em contas-poupança abertas também de forma 
irregular em nome de João Paulo Silva Conceição (conta nº 10001130-
6) e em nome de Carlos Alberto Santos (conta nº 10005353-X), ambas 
na agência 3765 do Banco do Brasil, em São Vicente do Sul/RS (e. 1, 
INQ10, fl s. 84-85).

Acerca do ponto, a fi m de evitar tautologia, transcrevo excerto da 
sentença:

“Em documento fi rmado em 05.12.00, V.M. prestou informações aos auditores do 
Banco do Brasil sobre seu modus operandi. Disse que as contas em nome de João Paulo 
Silva Conceição e Carlos Alberto Santos foram abertas por ele utilizando nomes fi ctícios e 
CPFs encontrados em cheques de outros bancos. Disse que cadastrou as senhas e solicitou 
os cartões, que foram posteriormente ativados. Informou ainda que essas contas eram uti-
lizadas para receber os saques oriundos do Pasep, em depósitos realizados posteriormente 
e em valores não coincidentes. Declarou que as retiradas de valores dessas contas foram 
efetuadas nas agências de Torres/RS, Santa Maria/RS e São Vicente do Sul/RS. Narrou, por 
fi m, ter efetuado um saque em 02.06.00, no valor de R$ 24.000,00, na Agência Niederauer. 
Disse que apresentou o cartão de saque ao caixa mas que se seguiu a mensagem de ‘cartão 
inválido’, motivo pelo qual efetuou o saque por meio de recibo (e. 1, INQ12, fl s. 180-181). 
O documento referente ao saque confessado pelo réu encontra-se acostado por cópia aos 
autos (e. 1, INQ 14, fl s. 253-254).

O contribuinte A.S.V. declarou à Receita Federal que não conheceu V.M. e que sequer 
fi cou sabendo sobre a utilização de seu CPF para abertura irregular de uma conta-poupança, 
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em 21.05.98, com o nome fi ctício de João Paulo Silva Conceição (e. 1, INQ 18, fl s. 84-85).
Interrogado nos autos da Ação Penal 2001.71.02.001870-5, V.M. reafi rmou ter criado 

duas contas-poupança na agência do Banco do Brasil em que trabalhava, de forma eletrô-
nica, para onde eram repassados os valores sacados do Pasep (e. 1, INQ11, fl s. 102-104).

Em procedimento de fi scalização, a Receita Federal relacionou os depósitos/créditos 
superiores a um mil reais efetuados nas contas movimentadas por V.M. no período de 
abril de 1999 a dezembro de 2003 (e. 1, INQ17, Anexo I, fl s. 36-39). Relacionou ainda os 
documentos entregues por V.M. para justifi car os depósitos/créditos (e. 1, INQ17, Anexo 
II, fl s. 40-44). Ressalto que o próprio réu confi rmou a origem ilícita dos seguintes créditos 
efetuados nas contas abertas com os nomes fi ctícios:

Conta/Agência/Banco/Cliente/Data/Histórico/Valor
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/08.04.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/05.05.99/depósito dinheiro/R$ 2.400,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/15.07.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/29.07.99/depósito dinheiro/R$ 1.500,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/30.07.99/depósito dinheiro/R$ 2.900,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/16.08.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/25.08.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/26.08.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/03.09.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/06.09.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/08.09.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/15.09.99/depósito dinheiro/R$ 4.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/28.09.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/15.10.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/20.10.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/21.10.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/22.10.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/27.10.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/16.11.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/23.11.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/24.11.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/01.12.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/02.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/29.12.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/04.01.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/05.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/06.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/25.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/27.01.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/28.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/01.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/03.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/04.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/07.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
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010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/09.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/11.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/15.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/23.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/29.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/02.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/03.03.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/09.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/10.03.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/16.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/21.03.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/05.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/06.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/07.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/10.04.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/13.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/14.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/17.04.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/18.04.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/19.04.00/depósito dinheiro/R$ 4.000,00
010.001.130-6/3765-6/BB/João Paulo/20.04.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/07.05.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/08.06.99/depósito dinheiro/R$ 1.500,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/08.06.99/depósito dinheiro/R$ 1.500,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/21.07.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/29.07.99/depósito dinheiro/R$ 1.500,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/30.07.99/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/16.08.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/25.08.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/26.08.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/06.09.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/20.10.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/22.10.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/16.11.99/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/23.11.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/01.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/01.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/03.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/03.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/30.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/30.12.99/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/04.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/25.01.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/27.01.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/28.01.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
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010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/01.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/02.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/03.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/04.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/07.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/09.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/11.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/18.02.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/21.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/29.02.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/02.03.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/03.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/10.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/16.03.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/21.03.00/depósito dinheiro/R$ 3.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/27.03.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/03.04.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/06.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/07.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/17.04.00/depósito dinheiro/R$ 1.000,00
010.005.353-X/3765-6/BB/Carlos Alberto/19.04.00/depósito dinheiro/R$ 2.000,00
TOTAL R$ 185.300,00
Extratos fornecidos pelo Banco do Brasil, relativos às contas nos 010.001.130-6 e 

010.005.353-X, comprovam os depósitos relacionados pela Receita Federal (e. 1, INQ20, 
fl s. 232-242 e 244-260).

Consoante informação prestada por V.M. à Receita Federal (e. 1, INQ19, fl s. 180-199), 
o valor de R$ 185.300,00 somente transitou pelas contas de João Paulo Silva Conceição 
e de Carlos Alberto Santos, tendo sido posteriormente transferido para contas suas e de 
seus familiares.”

Resta claro que a criação de contas fi ctícias não foi apenas um expe-
diente utilizado pelo réu para a prática do peculato. Serviu para ocultar 
a origem, a movimentação e a disponibilidade dos valores pelo réu. 
Como ele mesmo afi rmou, não creditou os valores diretamente para 
contas suas porque estas seriam objeto de monitoramento por parte do 
banco. Ademais, além de creditar os valores em espécie em contas fi c-
tícias, o fez em montantes não coincidentes com os saques do Pasep e 
retirou os valores dessas contas também em espécie, depositando-os 
posteriormente em contas de familiares, o que não deixa dúvidas sobre 
a intenção de difi cultar qualquer vinculação entre a ocorrência dos sa-
ques irregulares e a posterior disponibilidade dos valores em seu favor.

Visando ocultar a movimentação e a propriedade dos valores sacados 
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da conta geral do Pasep, V.M. depositou, entre 02.06.2000 e 03.04.2001, 
em dinheiro, pelo menos R$ 387.572,00 em contas tituladas por seu 
pai, D.M. (CEF, agência 0486-3, conta nº [...]), por sua esposa, M.T.M. 
(CEF, agência 0486-3, contas nos [...]), e por seus fi lhos, G.G.M. (BB, 
agência 3765-5, conta nº [...]; Banrisul, agência 0240-23, conta nº [...]; 
CEF, agência 0486-3, conta nº [...]; e CEF, agência 0503, conta nº [...]), 
G.G.M. (BB, agência 3765-5, conta nº [...]; Banrisul, agência 0240-23, 
conta nº [...]; CEF, agência 0486-3, conta nº [...]; e CEF, agência 0503, 
conta nº [...]) e C.G.M. (BB, agência 3765-5, conta nº [...]; Banrisul, 
agência 0240-23, conta nº [...]; e CEF, agência 0486-3, conta nº [...]).

Aliás, em Escritura Pública de Confi ssão de Dívida fi rmada em 
04.12.2000, o apelante declarou ter aberto contas-poupança no Banco 
do Brasil em nome de seus fi lhos, G.G.M., G.G.M. e C.G.M., lá depo-
sitando o produto dos saques irregulares (e. 1, INQ10, fl s. 84-85). Tais 
fatos foram corroborados durante o interrogatório nos autos da Ação 
Penal 2001.71.02.001870-5 (e. 1, INQ11, fl s. 102-104).

No tocante à conta bancária titularizada por seu pai, D.M. (CEF, 
agência 0486-3, conta nº [...]), junto à CEF, a sentença acolheu a ale-
gação do réu no sentido de que se trata de conta conjunta, embora seu 
nome não tenha aparecido nos documentos encaminhados pela insti-
tuição fi nanceira à Receita Federal. Também não restou comprovada a 
imputação no que se refere às contas bancárias titularizadas por M.T.M. 
(CEF, agência 0486-3, contas nos [...]).

Não merece reparos a sentença em relação ao ponto em que reco-
nheceu a origem ilícita dos créditos efetuados nas contas abertas em 
nome de seus fi lhos, G.G.M., G.G.M. e C.G.M. Transcrevo trecho do 
decisum:

“A Receita Federal relacionou os depósitos/créditos superiores a um mil reais efetuados 
nas contas movimentadas por V.M. no período de abril de 1999 a dezembro de 2003 (e. 
1, INQ17, Anexo I, fl s. 36-39). Relacionou ainda os documentos entregues por V.M. para 
justifi car os depósitos/créditos (e. 1, INQ17, Anexo II, fl s. 40-44). Ressalto que o próprio 
réu confi rmou a origem ilícita dos seguintes créditos efetuados nas contas abertas em nome 
de seus familiares:

Conta/Agência/Banco/Cliente/Data/Histórico/Valor
[...]/0486-3/CEF/D.M./10.05.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00 (100.380,00)
[...]/0486-3/CEF/D.M./07.06.00/depósito dinheiro/R$ 20.000,00
[...]/0486-3/CEF/D.M./07.08.00/depósito dinheiro/R$ 25.000,00
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[...]/0486-3/CEF/D.M./10.10.00/depósito dinheiro/R$ 17.050,00
[...]/0240-23/Banrisul/C.G.M./13.06.00/depósito dinheiro/R$ 15.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/C.G.M./18.07.00/depósito dinheiro/R$ 5.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/C.G.M./18.10.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/C.G.M./01.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/C.G.M./30.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./13.06.00/depósito dinheiro/R$ 15.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./18.07.00/depósito dinheiro/R$ 5.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./18.10.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/G.G.M./01.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/G.G.M./30.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./21.02.01/depósito dinheiro/R$ 20.060,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./08.03.01/depósito dinheiro/R$ 23.069,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./16.03.01/depósito dinheiro/R$ 23.069,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./03.04.01/depósito dinheiro/R$ 16.563,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./13.06.00/depósito dinheiro/R$ 15.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./18.07.00/depósito dinheiro/R$ 5.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./18.10.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/G.G.M./01.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0486-3/CEF/G.G.M./30.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./21.02.01/depósito dinheiro/R$ 20.060,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./08.03.01/depósito dinheiro/R$ 23.069,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./16.03.01/depósito dinheiro/R$ 23.069,00
[...]/0503/CEF/G.G.M./03.04.01/depósito dinheiro/R$ 16.563,00
Além dos créditos acima mencionados, cuja origem ilícita foi confi rmada pelo réu, a 

Receita Federal relacionou outros depósitos, sobre os quais considerou não ter sido com-
provada a origem, como segue:

Conta/Agência/Banco/Cliente/Data/Histórico/Valor
[...]/0486-3/CEF/D.M./09.12.99/depósito dinheiro/R$ 50.200,00
[...]/3765-6/BB/C.G.M./12.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/C.G.M./14.02.01/depósito dinheiro/R$ 1.300,00
[...]/3765-6/BB/G.G.M./12.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./14.02.01/depósito dinheiro/R$ 1.300,00
[...]/3765-6/BB/G.G.M./12.06.00/depósito dinheiro/R$ 10.000,00
[...]/0240-23/Banrisul/G.G.M./14.02.01/depósito dinheiro/R$ 1.300,00
Extratos e documentos fornecidos pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica Federal 

e pelo Banrisul comprovam os depósitos relacionados pela Receita Federal, como segue:
– conta nº [...], agência 3765-6 do Banco do Brasil, de titularidade de C.G.M. (e. 1, 

INQ21, fl s. 371-378);
– conta nº [...], agência 3765-6 do Banco do Brasil, de titularidade de G.G.M. (e. 1, 

INQ21, fl s. 381-389);
– conta nº [...], agência 3765-6 do Banco do Brasil, de titularidade de G.G.M. (e. 1, 

INQ21, fl s. 391-395);
– conta nº [...], agência 0240-23 do Banrisul, de titularidade de C.G.M. (e. 1, INQ23, 

fl s. 525-535);
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– conta nº [...], agência 0240-23 do Banrisul, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ23, 
fl s. 543-553);

– conta nº [...], agência 0240-23 do Banrisul, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ23, 
fl s. 560-570);

– conta nº [...], agência 0486-3 da CEF, de titularidade de D.M. (e. 1, INQ13, fl s. 171-
172);

– conta nº [...], agência 0486-3 da CEF, de titularidade de C.G.M. (e. 1, INQ26, fl s. 
702-706, e INQ27, fl s. 707-718);

– conta nº [...], agência 0486-3 da CEF, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ27, fl s. 
722-730, e INQ28, fl s. 732-739);

– conta nº [...], agência 0486-3 da CEF, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ28, fl s. 
757-772);

– conta nº [...], agência 0503 da CEF, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ28, fl s. 740-
756); e

– conta nº [...], agência 0503 da CEF, de titularidade de G.G.M. (e. 1, INQ28, fl s. 773-788).
Interessante registrar que as contas de C.G.M., G.G.M. e G.G.M. no Banco do Brasil 

foram abertas em 12.06.00. As contas de C.G.M., G.G.M. e G.G.M. no Banrisul foram abertas 
também em 12.06.00. As contas de C.G.M., G.G.M. e G.G.M. na Caixa Econômica Federal, 
agência 0486-4 (Jaguari/RS), foram abertas em 01.06.00. E as contas de G.G.M. e G.G.M. 
na Caixa Econômica Federal, agência 0503, em Santiago/RS, foram abertas em 21.02.01.

Perante este Juízo, o réu alegou que o depósito de valores em contas abertas em nome 
de seus fi lhos não tinha por objetivo a ocultação da movimentação e da propriedade dos 
valores sacados da conta geral do Pasep. Disse que a intenção foi de garantir o futuro dos 
fi lhos, assegurando a eles meios para sobreviverem após sua demissão do Banco do Brasil:

‘JUIZ: Foram depositados valores desviados em contas deles, G.G.M., G.G.M. e C.G.M.?
RÉU: Sim, foram depositados sim. Mas foram depositados de uma forma assim que, 

devido ao estado psicológico que eu me encontrava naquele período, esses depósitos eu fazia 
na conta dos fi lhos como uma maneira de garantir, de assegurar a sobrevivência deles por 
conta da minha demissão. Então não era pra mim que eu estava depositando, era realmente 
pra eles, pra assegurar o futuro deles, a sobrevivência deles. Tanto é que depois de passados 
alguns meses, esses valores estavam todos nessas contas por ocasião da restituição dos 
valores pro banco, na restituição dos valores ao banco foram retirados todos esses valores 
que estavam nessas contas e tinham sido depositados nas contas dos fi lhos. Então não era 
pra mim, eu não tinha intenção de, em um segundo momento, me apossar desses valores, 
eram valores que seriam depositados na conta deles, na minha visão, eram valores que, 
embora eu soubesse que eram ilícitos, eram valores que, na minha percepção, serviriam 
para garantir a sobrevivência deles, não seriam valores pra, em um segundo momento, eu 
me apossar. E esses valores todos foram restituídos ao banco por ocasião da assinatura da 
confi ssão de dívida.’ (e. 90, TERMOTRANSCDEP1)”

A quantidade de contas abertas em nome dos fi lhos, em bancos distin-
tos e em datas posteriores à demissão do réu, não deixa dúvidas quanto 
à intenção de fracionar e pulverizar os valores subtraídos do Pasep, difi -
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cultando a identifi cação de movimentações atípicas e a futura localização 
dos valores. Destaco que a confi ssão relativa ao delito antecedente omitiu 
dos auditores do Banco do Brasil os depósitos realizados em contas titu-
larizadas por seus fi lhos perante o Banrisul e a Caixa Econômica Federal.

Por fi m, em Escritura Pública de Confi ssão de Dívida fi rmada em 
04.12.2000, V.M. reconheceu que a casa e o terreno situados na Av. 
Sete de Setembro, nº 885, em Jaguari/RS, foram adquiridos, em sua 
totalidade, com valores sacados irregularmente da conta do Pasep (e. 1, 
INQ10, fl s. 84-85).

O réu, contudo, confessou aos auditores do Banco do Brasil, em 
05.12.2000, a aquisição do imóvel com valores obtidos por meio dos 
saques ilícitos na conta geral do Pasep. Assim, embora o imóvel per-
maneça em nome dos fi lhos, a ocultação da propriedade dos valores 
utilizados para a aquisição do imóvel fi ndou em dezembro de 2000.

Assim, no que diz respeito à movimentação fi nanceira realizada em 
nome de João Paulo Silva Conceição, de Carlos Alberto Santos e de seus 
fi lhos, G.G.M., G.G.M. e C.G.M., bem como em relação à casa e ao terreno 
situados na Av. Sete de Setembro, nº 885, em Jaguari/RS, restaram compro-
vadas a materialidade e a autoria delitiva, inexistindo causas de exclusão da 
ilicitude ou da culpabilidade. Cabível, pois, a manutenção da condenação 
do réu como incurso nas sanções do art. 1º, inciso V, da Lei 9.613/98.

Passo a revisar a dosimetria da pena, assim realizada pelo Juízo a quo:
“APLICAÇÃO DA PENA
a) Pena privativa de liberdade
A culpabilidade é elevada. Ao tempo dos fatos, o acusado já havia completado 20 (vin-

te) anos como empregado do Banco do Brasil, tendo, portanto, alto grau de consciência 
da ilicitude de suas ações. Não há registro de antecedentes (e. 85, 108 e 126). Conduta 
social abonada por testemunhas (e. 63). Inexistem elementos sufi cientes para aferição da 
personalidade. Os motivos são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias são negativas, 
pelo grau de elaboração no cometimento do crime, com saques e depósitos em espécie 
para evitar o rastreamento dos valores. Ademais, o réu utilizou-se de duas contas em nome 
de pessoas fi ctícias para receber o dinheiro sacado ilegalmente da conta geral do Pasep, 
sacando posteriormente os valores, fracionando-os e pulverizando-os em diversas contas 
abertas em nome de seus fi lhos e de seu pai, bem como utilizando parte dos valores na aqui-
sição de imóvel em nome dos fi lhos. Foram apuradas consequências, uma vez que parcela 
dos valores auferidos com o delito antecedente não foi recuperada. Não há relevância no 
comportamento da vítima.
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Assim, fi xo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão.
Confessou parcialmente a prática do delito perante auditores do Banco do Brasil 

e em Juízo (art. 65, III, d, do CP), o que enseja o reconhecimento da atenuante (STJ, 
REsp 708838/RS, José Arnaldo, 5ª T., u., 04.08.05; TRF4, AC 2000.70.00.20029223/PR, 
Castilho, 8ª T., u., DJ 05.06.02), conforme o prudente arbítrio do julgador (TRF4, AC 
1999.04.01.022833-7/PR, Élcio Pinheiro de Castro, 2ª T., u., DJ 26.01.00), razão pela 
qual reduzo a pena em 4 (quatro) meses.

Tendo sido o crime cometido de forma habitual, incide a causa de aumento prevista 
no § 4º do art. 1º da Lei 9.613/98, aplicada no grau máximo, de dois terços, considerado 
o tempo de duração da habitualidade (abril de 1999 a abril de 2001), elevando a pena a 6 
(seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão.

Não há espaço para incidência do § 5º do art. 1º da Lei 9.613/98, que trata de colabo-
ração premiada, uma vez que a colaboração do réu não foi espontânea, mas subsequente à 
descoberta do desvio dos valores e após ser procurado pelos advogados do Banco do Brasil. 
Mais que isso, até a presente data não foi devolvido o total desviado, prosseguindo, até o 
presente momento, a busca judicial da reparação.

Na mesma linha, não há lugar para a incidência do art. 16 do CP, que requer a recuperação 
integral do dano (STJ, REsp 200501127370, Fischer, 5ª T., u., 10.04.06), por ato voluntário 
do agente, o que não se deu no caso em tela.

Ante o exposto, fi xo a pena defi nitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de 
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, de acordo com a alínea b do § 2º 
do art. 33 do CP.

b) Pena de multa
Aplico a pena de 164 (cento e sessenta e quatro) dias-multa, arbitrando o valor do dia

-multa, tendo em conta a situação econômica do réu, em 1/4 (um quarto) do salário mínimo 
vigente à época do término dos fatos delitivos (abril de 2001), considerado o rendimento 
mensal declarado por ocasião do interrogatório (e. 87, ATA1), de acordo com o art. 49, caput 
e § 2º, e art. 60, caput, ambos do CP, atualizado até o efetivo pagamento.

Substituição da pena privativa de liberdade
Incabível a substituição por pena restritiva de direito, em função do quantitativo da 

pena aplicada (CP, art. 44, I).”

Nada a reparar quanto à primeira etapa da aplicação da pena, man-
tida a pena-base no patamar de 4 anos de reclusão. Como bem exposto 
pelo juízo a quo, a culpabilidade é elevada, pois, ao tempo dos fatos, 
o acusado já havia completado 20 (vinte) anos como empregado do 
Banco do Brasil, tendo, portanto, alto grau de consciência da ilicitu-
de de suas ações. Também as circunstâncias são negativas, pelo grau 
de elaboração no cometimento do crime, com saques e depósitos em 
espécie por meio de pessoas fi ctícias e interpostas para evitar o rastrea-
mento dos valores. As consequências igualmente devem ser valoradas 
negativamente, porquanto parcela dos valores auferidos com o delito 
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antecedente não foi recuperada.
Na segunda etapa da dosimetria, cabível o reconhecimento da ate-

nuante do art. 65, III, d, do CP, pois o réu confessou a prática do delito 
perante auditores do Banco do Brasil e em Juízo. Entendo, contudo, 
que a redução deve ser aplicada no patamar de 8 (oito) meses, restando 
a pena provisória fi xada no patamar de 3 (três) anos e 4 (quatro) meses 
de reclusão.

Passando à terceira etapa, destaco o teor do § 4º do art. 1º da Lei nº 
9.613/98, com a redação vigente à época dos fatos:

“§ 4º A pena será aumentada de um a dois terços, nos casos previstos nos incisos I a 
VI do caput deste artigo, se o crime for cometido de forma habitual ou por intermédio de 
organização criminosa.”

Tendo sido o crime cometido de forma reiterada, incide a referida 
causa de aumento, aplicada no grau de 1/2, considerado o tempo de 
duração da habitualidade (abril de 1999 a abril de 2001).

Não incide na espécie o § 5º do art. 1º da Lei 9.613/98, que trata da 
delação premiada, seja porque a colaboração do réu não foi espontânea, 
seja porque, até a presente data, não foi devolvido o total desviado. Por 
outro lado, conforme bem salientou o julgador monocrático, “não há lu-
gar para a incidência do art. 16 do CP, que requer a recuperação integral 
do dano (STJ, REsp 200501127370, Fischer, 5ª T., u., 10.04.06), por ato 
voluntário do agente, o que não se deu no caso em tela”.

Ante o exposto, a pena defi nitiva resta fi xada em 5 (cinco) anos de 
reclusão, no regime inicial semiaberto, de acordo com a alínea b do § 
2º do art. 33 do CP.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas 
de direitos, em função do quantitativo da pena aplicada (CP, art. 44, I).

Guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, a 
pena de multa resta fi xada no patamar de 110 (cento e dez) dias-multa. 
O valor de cada dia-multa, tendo em conta a situação econômica do 
réu (rendimento mensal de R$ 2.000,00, conforme declaração dada no 
interrogatório – evento 87, ATA1), fi ca arbitrado em 1/10 do salário 
mínimo vigente à época do término dos fatos delitivos (abril de 2001), 
de acordo com o art. 49, caput e § 2º, e art. 60, caput, ambos do CP, 
atualizado até o efetivo pagamento.
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Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação, apenas 
no tocante à dosimetria da pena, nos termos da fundamentação.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (SEÇÃO)                                           
Nº 5017761-87.2012.404.0000/PR

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene

Suscitante: Juízo Substituto da 3ª VF Criminal de Foz do Iguaçu
Suscitado: Juízo Federal da 2ª VF e JEF Criminal de Foz do Iguaçu

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual penal. Confl ito de competência. Vara federal criminal 
especializada. Art. 334 do CP. Art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do CP. Art. 
33 da Lei nº 11.343/2006. Importação clandestina de cápsulas con-
tendo substâncias psicotrópicas. Desclassifi cação para o contrabando. 
Descabimento. Transnacionalidade. Ocorrência. Lei de Drogas. Obje-
to. Portaria SMS/MS nº 344/98. Uso terapêutico. Não afastamento da 
incidência da lei especial. 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu. 
Delitos constantes dos artigos 334 e 184 do CP. 3ª Vara Federal Cri-
minal de Foz do Iguaçu. Demais crimes. Prevenção. Competência do 
juízo suscitante.

1. O crime de contrabando envolve a importação ou exportação de 
mercadoria proibida ou ilusão, no todo ou em parte, do pagamento de 
direito ou imposto devido pela sua entrada, saída ou consumo.

2. Na hipótese dos autos, foram apreendidas 595 (quinhentas e no-
venta e cinco) unidades de quatro tipos de medicamentos. Isso, por si 
só, impede que a conduta seja considerada insignifi cante e obsta a des-
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classifi cação para o delito de contrabando.
3. Segundo a doutrina, considera-se lex specialis a norma que con-

tém todas as elementares presentes na lei geral, com o acréscimo de al-
guma peculiaridade que a particulariza em relação ao preceito de cunho 
genérico.

4. No tocante à importação de remédios em desacordo com os regu-
lamentos da vigilância sanitária (Anvisa), a conduta constitui, em tese, 
o crime previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do CP.

5. Transnacionalidade devidamente amparada pelos elementos indi-
ciários colhidos no IPL.

6. Apreendidas cápsulas contendo ácido acetilsalicílico, fempropo-
rex, bromazepam e fl uoxetina, alguns dos quais psicotrópicos de uso 
controlado e causadores de dependência e tolerância.

7. Entendimento do STJ de que basta a inclusão de substância na 
Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde para 
que seja considerada droga (CC 201000939450, HC 200901186421).

8. O delito inscrito no art. 273, § 1º, do CP trata de introdução irre-
gular de medicamentos. Constitui hipótese genérica, em oposição ao 
delito específi co de tráfi co previsto na Lei nº 11.343/2006, aplicado, de 
forma subsidiária, na ausência dos requisitos do delito especial.

9. Somente o tipo penal inscrito no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 
contém a elementar “droga”, que se amolda perfeitamente à espécie, 
devendo ser aplicado o princípio da especialidade para enquadrar a con-
duta nesse delito.

10. O delito de tráfi co de drogas afasta, por si só, a competência da 
2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu, à qual, nos termos da Re-
solução nº 03/2011 do TRF4, são atribuídos “os crimes de contrabando 
e descaminho (art. 334 do Código Penal) e violação de direito autoral 
(art. 184 do Código Penal), isoladamente ou combinados com crimes 
cuja pena seja igual ou inferior à cominada nos artigos 334 e 184 do 
Código Penal”.

11. A 1ª e a 3ª Varas Federais Criminais de Foz do Iguaçu possuem 
competência residual, de forma que, por prevenção, deve o feito ser 
processado e julgado perante o Juízo da 3ª Vara Federal Criminal de 
Foz do Iguaçu, ora suscitante.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014384

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Quarta Seção do Tribunal Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, conhecer do confl ito de jurisdição e fi xar a competência 
do Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR, ora 
suscitante, nos termos do relatório, voto e notas taquigráfi cas que inte-
gram o presente julgado.

Porto Alegre, 10 de dezembro de 2012.
Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene: Trata-se 
de confl ito negativo de competência suscitado pelo Juízo Federal da 3ª 
Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR frente ao Juízo Federal da 
2ª Vara Federal e JEF Criminal da mesma Subseção, na Ação Penal nº 
2009.70.02.000499-5.

O Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu/PR 
declinou da competência (evento 01, DESCDECPART21) ao funda-
mento de que, não ocorrendo importação, mas apenas transporte dos 
medicamentos, não incorreu o réu no delito insculpido no art. 273 do 
CP. Teria sido cometido, em tese, o crime de contrabando. Diante desse 
quadro, determinou a remessa à vara especializada naquele delito.

Todavia, o Juízo Federal da 2ª Vara Federal e JEF Criminal de Foz do 
Iguaçu/PR, ora suscitado, observou estarem presentes substâncias psi-
cotrópicas nos fármacos apreendidos, além de outras que podem causar 
dependência física e/ou psíquica, devendo, portanto, ser consideradas 
como drogas, nos termos da Portaria SVS/MS nº 344/98.

Aludiu à Resolução nº 03/2011 do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, a qual, em seu art. 2º, atribui à “2ª Vara Federal Criminal de 
Foz do Iguaçu competência para processar e julgar com exclusividade 
os crimes de contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal) e 
violação de direito autoral (art. 184 do Código Penal), isoladamente ou 
combinados com crimes cuja pena seja igual ou inferior à cominada nos 
artigos 334 e 184 do Código Penal”. No art. 3º do mesmo ato normativo 
foi determinada a competência residual da 3ª Vara Criminal em relação 
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aos feitos não afetos à 2ª Vara Criminal.
O Juízo da 3ª Vara Criminal de Foz do Iguaçu/PR manteve sua de-

cisão (evento 10), sustentando que medicamentos com fi nalidade pro-
fi lática, curativa, paliativa ou para fi ns de diagnóstico não podem ser 
considerados drogas, tendo em vista a desproporcionalidade de igualar 
tais produtos ao crack, ao cloreto de etila e ao haxixe, entre outros.

A douta Procuradoria Regional da República opinou no sentido de 
que o feito seja processado e julgado pelo Juízo suscitante (evento 06 
deste processo eletrônico).

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene: O Ministé-
rio Público Federal ofereceu denúncia (processo eletrônico nº 5013005-
78.2012.404.7002, evento 01, DENUNCIA4) contra E.G. A inicial, re-
cebida em 05.06.2010, narrou os fatos nas seguintes letras:

“No dia 08 de outubro de 2007, por volta das 11:40, o denunciado E.G. trazia consigo, 
dentro do veículo Ford/Corcel II L, placas AIK-6442, uma grande quantidade de mercadorias, 
sendo que dentre elas havia medicamentos diversos de procedência estrangeira descritos no 
auto de apreensão constante na fl . 08, os quais não estavam acompanhados do registro no 
órgão de vigilância sanitária com atribuição. Nessa data ele foi surpreendido por fi scais da 
Receita Federal na BR 277, em São Miguel do Iguaçu, PR. Tais medicamentos encontra-
vam-se em poder do referido denunciado acomodados na bagagem de propriedade dele. (...)

A materialidade encontra-se consubstanciada no auto de apresentação e apreensão cons-
tante nas fl s. 08-09, bem como no laudo de exame em produto farmacêutico nº 1662/2009, 
constante nas fl s. 49-57. Salienta-se que no referido laudo os peritos consignaram que os 
medicamentos não estão registrados no órgão sanitário competente (Anvisa).

A autoria delitiva é evidente. O denunciado assinou o Termo de Retenção e Lacração de 
Veículos lavrado pelos servidores públicos que participaram da diligência, dando conta de 
que ele era efetivamente responsável pelos medicamentos apreendidos. Ademais, quando 
foi interrogado pela autoridade policial, o denunciado confi rmou a conduta acima descrita 
e afi rmou que assim agiu por ter sido contratado por terceira pessoa. Não negou ele, por 
conseguinte, a responsabilidade criminal.

A origem dos medicamentos apreendidos é paraguaia, e tal conclusão exsurge das 
circunstâncias em que se deu a apreensão. Nesse sentido, verifi ca-se que no laudo pericial 
foi registrado que os medicamentos apreendidos são de ‘origem ignorada’ e também que o 
denunciado afi rmou no interrogatório formalizado na esfera policial que exercia a atividade 
de transportar mercadorias oriundas do Paraguai, conceituando-se como ‘laranja’.

Conclui-se, portanto, que o denunciado E.G., de maneira livre e consciente, importou, 
para posterior distribuição, produtos destinados a fi ns terapêuticos/medicinais (medicamen-
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tos) sem registro exigível no órgão de vigilância sanitária competente (Anvisa) e adquiridos 
de estabelecimento sem licença da referida autoridade sanitária competente. Assim agindo, 
incorreu nas penas do artigo 273, § 1º-B, I, III e V, do Código Penal.”

A partir desses fatos, o Juízo Federal da 3ª Vara Federal Criminal 
de Foz do Iguaçu/PR entendeu estar confi gurado o delito insculpido no 
art. 334 do CP, visto que o réu apenas transportou os medicamentos em 
território nacional, sem que os tenha importado. Com isso, afastou o 
delito inscrito no art. 273 do CP.

Contrariamente a esse entendimento, o Juízo Federal da 2ª Vara Fe-
deral e JEF Criminal de Foz do Iguaçu/PR considerou-se incompeten-
te, pois, em se tratando de substâncias psicotrópicas, o delito em tese 
cometido é o de tráfi co de drogas, nos termos do artigo 33 da Lei nº 
11.343/2006.

Para a solução do presente confl ito de competência, assim, impõe-se 
ponderado exame dos crimes aludidos (artigos 273 e 334 do CP e 33 da 
Lei de Drogas). Senão vejamos.

Quanto à tipifi cação do delito insculpido no art. 334, assim ensina 
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal comentado, 11. ed., RT, p. 
1202 e 1205-6):

“Na primeira parte, caracterizando o contrabando, temos: a) importar signifi ca trazer 
algo de fora do país para dentro de suas fronteiras; exportar quer dizer levar algo para fora 
do país. O objeto é mercadoria proibida. É o contrabando próprio. (...)”

Assim, o crime de contrabando envolve a importação ou exportação 
de mercadoria proibida ou ilusão, no todo ou em parte, do pagamento 
de direito ou imposto devido pela sua entrada, saída ou consumo.

Quando se trata de internação irregular de pequena quantidade de 
medicamentos, esta Corte tem entendido ser possível a desclassifi cação 
da conduta para aquela contida na primeira fi gura do artigo 334 do mes-
mo Codex Repressivo (contrabando). Nesse sentido, trago à colação os 
seguintes julgados:

“Penal e processo penal. Importação clandestina de medicamentos em grande quantidade. 
Com destinação comercial. Incidência do art. 273, § 1º-B, inc. I, do CP. 1. Na importação de 
pequenas quantidades de medicamentos, sem especial potencial lesivo à saúde pública, incide 
a norma geral de punição à importação de produto proibido, o contrabando, do art. 334 do CP. 
2. Na espécie, tratando-se de grande quantidade de medicamentos, deve incidir a regra do artigo 
273 do Código Penal, cuja alta pena cominada – de dez a quinze anos de reclusão e multa – de-
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corre, justamente, da especial proteção à saúde pública como ente coletivo, atingida pelo risco 
jure et de jure da falsifi cação ou venda de remédios sem controle em grande quantidade – com 
alto gravame social.” (Sétima Turma, RSE nº 0000334-79.2010.404.7002/PR, Rel. p/ Acórdão 
Des. Néfi  Cordeiro, publicado no D.E. em 29.10.2010)

“Penal. Importação de medicamentos. Ausência de fi m comercial. Art. 334 do CP. Inci-
dência. Princípio da insignifi cância. Inaplicabilidade. Precedentes da Corte. 1. A importação 
de pequena quantidade de medicamento para uso pessoal, por não caracterizar especial 
potencial lesivo à saúde pública, enquadra-se no delito previsto pelo art. 334, caput, pri-
meira fi gura, do Código Penal, e não no do art. 273, §§ 1º e 1º-B, do Estatuto Repressor, 
que se destina à capitulação de importação de fármacos para venda e comercialização. 
2. omissis.” (Oitava Turma, RSE nº 0000665-32.2008.404.7002/PR, Rel. p/ acórdão Des. 
Paulo Afonso Brum Vaz, public. no D.E. em 28.09.2011)

Na hipótese dos autos, foram apreendidas com E.G., segundo consta 
do IPL (processo eletrônico nº 5013005-78.2012.404.7002, evento 01, 
INQ2), 595 (quinhentas e noventa e cinco) unidades de quatro tipos de 
medicamentos. Isso, por si só, impede que a conduta seja considerada 
insignifi cante e obsta a desclassifi cação para o delito de contrabando. 
A propósito, veja-se precedente desta Sétima Turma:

“Penal. Artigo 273, § 1º c/c 273, § 1º-B, I e V, todos do CP. Denúncia. Limite do caso 
penal. Nulidade afastada. Materialidade e autoria comprovadas. Dolo. Grande quantidade 
de medicamentos. Razoabilidade da pena cominada. Dosimetria. 1. Dando-se oferta de 
nova denúncia, após rejeitada a primeira, que assim perdeu qualquer valor jurídico, surge 
a causa penal já com a imputação fática e típica nos moldes ao fi nal acolhidos pelo juiz 
da causa, sem dar-se hipótese de mutatio ou mesmo de emendatio libelli – nenhuma a 
mudança nos limites do caso penal, nenhum o cerceamento à defesa. 2. Merece maior 
credibilidade a inicial versão do réu, de escondimento do medicamento de importação 
irregular e do intento comercial, porque consentânea com a grande quantidade do produto 
(177 comprimidos de Pramil), portado por acusado de pouca idade (21 anos), escondido 
sob as vestes. 3. Sufi cientemente comprovada a dolosa importação de medicamento sem 
o necessário registro e fi scalização pelo órgão de vigilância sanitária competente, aliás, 
de procedência ignorada, é mantida a condenação no art. 273, § 1º-B, I e V, do Código 
Penal. 4. A grande quantidade de medicamento, destinado ao comércio, revela risco à saúde 
pública, a admitir a incidência da gravosa pena do mencionado tipo penal, que não chega a 
ser desproporcional – e assim inconstitucional, pelo prisma da razoabilidade – ante o risco 
coletivo tutelado à saúde. (...)” (TRF4, Sétima Turma, ACR 00018669520094047108, Rel. 
Néfi  Cordeiro, publicado em 04.03.2011)

Afastada essa hipótese, utiliza-se o princípio da especialidade quan-
do a infração apresentar características previstas em mais de um tipo 
incriminador, ensejando possível concurso aparente de leis penais. Se-
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gundo a doutrina, considera-se lex specialis a norma que contém todas 
as elementares presentes na lei geral, com o acréscimo de alguma pecu-
liaridade que a particulariza em relação ao preceito de cunho genérico.

Demonstrada a existência do confl ito, aplica-se o referido princípio 
e somente uma norma penal passa a incidir sobre o fato.

Vale dizer, as normas penais guardam similaridade, dispondo sobre 
conduta de introduzir, no art. 334, qualquer mercadoria proibida em 
solo nacional, no art. 273, § 1º-B, medicamentos proibidos e/ou falsifi -
cados e, no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, o tráfi co de drogas.

Conforme Nucci (op. cit.), “quando houver lei específi ca regulando 
a importação ou exportação de mercadoria proibida – como é o caso da 
Lei 11.343/2006 (drogas) –, aplica-se a lei especial em detrimento do 
art. 334”.

Assim, afastada a desclassifi cação do delito para o contrabando, res-
ta aferir a natureza dos produtos encontrados em posse de E.G. para, 
dessa forma, determinar a defi nição jurídica dos fatos narrados na ini-
cial entre os delitos de tráfi co de drogas ou de internalização irregular 
de medicamentos em solo nacional.

Quanto ao tipo insculpido no art. 273, § 1º, do CP, Guilherme de 
Souza Nucci (op. cit., p. 1064) consigna:

“Análise do núcleo do tipo: importar (trazer algo de fora para dentro do país); vender 
(alienar por certo preço); expor à venda (colocar à vista com o fi m de alienar a certo preço); 
ter em depósito para vender (manter algo guardado com o fi m de alienar a certo preço); dis-
tribuir (dar para várias pessoas em várias direções ou espalhar); entregar a consumo (passar 
algo às mãos de terceiros para que seja ingerido ou gasto). O objeto é produto falsifi cado, 
corrompido, adulterado ou alterado. (...) Incluem-se, também, os seguintes produtos: s) sem 
registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente: é o produto que, 
embora não adulterado de qualquer forma, deixou de ser devidamente inscrito no órgão 
governamental de controle da saúde e da higiene pública.”

Com efeito, no tocante à importação de remédios em desacordo com 
os regulamentos da vigilância sanitária (Anvisa), a conduta constitui, 
em tese, o crime previsto no art. 273, § 1º-B, incisos I e V, do CP, que 
assim dispõe:

“Art. 273 – Falsifi car, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fi ns terapêuticos 
ou medicinais: Pena – reclusão, de 10 (dez) a 15 (quinze) anos, e multa.

§ 1º – Nas mesmas penas incorre quem importa, vende, expõe à venda, tem em depósito 
para vender ou, de qualquer forma, distribui ou entrega a consumo o produto falsifi cado, 
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corrompido, adulterado ou alterado. (...)
§ 1º-B – Está sujeito às penas deste artigo quem pratica as ações previstas no § 1º em 

relação a produtos em qualquer das seguintes condições:
I – sem registro, quando exigível, no órgão de vigilância sanitária competente;
V – de procedência ignorada.”

Tais comportamentos revelam ofensa à saúde pública, na medida em 
que expõem a coletividade à ação de substâncias de conteúdo e origem 
desconhecidos, sem autorização/liberação da autoridade sanitária.

Cabe registrar que os verbos nucleares de tais dispositivos muito se 
assemelham àqueles existentes no caput e na alínea c do art. 334 do 
CP. Contudo, protegem bens jurídicos distintos. Ou seja: o primeiro, a 
saúde, e o segundo, a administração pública, sendo o primeiro especial 
em relação ao segundo.

A par disso, importa registrar que o apenamento previsto para o de-
lito do artigo 273 do CP é muito mais grave, em função do alto grau de 
periculosidade que tais práticas acarretam para a população.

Diante desse quadro, mostra-se descabido afastar o tipo penal inscri-
to no art. 273, § 1º, do CP, para enquadrar o delito no art. 334 do CP, so-
mente porque a posse dos produtos pelo réu se deu já em solo nacional.

Ora, existem, na espécie, sufi cientes indícios da transnacionalidade 
do delito, uma vez que o acusado foi fl agrado transportando medica-
mentos e diversas outras mercadorias de procedência estrangeira em 
região próxima à fronteira com o Paraguai.

A transnacionalidade está devidamente amparada pelos elementos 
indiciários colhidos no IPL, em especial o fato de que o réu afi rmou 
em seu interrogatório (evento 01, INQ2 do processo eletrônico origi-
nário) que receberia quantia para dirigir o veículo carregado com as 
mercadorias estrangeiras. Atuava há aproximadamente dois anos como 
“laranja”, transportando produtos do Paraguai para o Brasil. No caso, 
recebeu os bens já em território nacional, de pessoas que iriam para 
Uruguaiana/RS.

Diante desse quadro, não se mostra razoável entender como ausente 
a importação das mercadorias, já que não há dúvidas de que efetiva-
mente ocorreu internalização em solo nacional de produtos vindos do 
exterior, ainda que não tenha sido efetuada diretamente por E.G.

Atente-se, ainda, ao disposto no art. 33 da Lei de Drogas, invocado 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014390

pelo Juízo Federal da 2ª Vara Federal e JEF Criminal de Foz do Iguaçu/
PR:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor 
à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, 
entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em 
desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 
1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I – importa, exporta, remete, produz, fabrica, adquire, vende, expõe à venda, oferece, 

fornece, tem em depósito, transporta, traz consigo ou guarda, ainda que gratuitamente, sem 
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, matéria-prima, 
insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas;

II – semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com deter-
minação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a 
preparação de drogas;

III – utiliza local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, admi-
nistração, guarda ou vigilância, ou consente que outrem dele se utilize, ainda que gratuita-
mente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para o 
tráfi co ilícito de drogas. (...)”

A respeito da objetividade jurídica do tipo penal, assevera Vicente 
Greco Filho (Tóxicos: repressão – prevenção, 14. ed., Saraiva, p. 171 e 
segs.):

“O bem jurídico protegido pelo delito é a saúde pública. A deterioração causada pela 
droga não se limita àquele que a ingere, mas põe em risco a própria integridade social. (...)

São dezoito os núcleos do tipo, contidos no caput do art. 33, descrevendo condutas 
que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial. Algumas poderiam confi gurar 
atos preparatórios de outras e estas, por sua vez, exaurimento de anteriores. A intenção 
do legislador, porém, é dar a proteção social mais ampla possível. Algumas condutas 
são permanentes, como guardar, ter em depósito, trazer consigo e expor à venda, e as 
demais, instantâneas.

Logo, os dois primeiros núcleos sugerem um problema de concurso aparente de normas 
em relação ao art. 334 do Código Penal, que defi ne o crime de contrabando ou descaminho. 
(...) Fora dos casos permitidos pela legislação sanitária, o entorpecente é mercadoria de 
importação e exportação proibida, bem como o ingresso no País ou a saída de drogas não 
autorizadas estará iludindo o pagamento de direito ou imposto. Ambos os artigos permitem 
a adequação às mesmas condutas. Qual dos dois delitos prevalecerá?

A nosso ver, o delito a ser considerado é o da lei. Em primeiro lugar, porque é o de pena 
mais elevada, consumindo o mais leve pelo princípio major absorvet minorem; em segundo 
lugar, pela prevalência do bem jurídico protegido: no delito de contrabando protege-se a 
administração pública, burlada nos direitos alfandegários, ao passo que no delito comentado 
o bem jurídico protegido é a saúde pública, que não pode ser ressarcida pelo recolhimento 
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do imposto devido, daí ser violação mais grave.
Ademais, o delito de contrabando é genérico em relação à importação ou exportação 

de entorpecentes, que é especial, sendo que lex specialis derogat generalem.”

Com relação aos produtos apreendidos, consta do Laudo de Exame 
de Produto Farmacêutico de nº 1.662/2009 – SETEC/SR/DPF/PR a se-
guinte relação de amostras:

“a) 05 (cinco) envelopes aluminizados, de massa bruta aproximada de 4,7 g (quatro 
gramas e sete decigramas), contendo pó de coloração amarelada e apresentando impressos 
em espanhol, dentre os quais destacam-se ‘ASPIRINA C, Caliente, BAYER, Industria 
Argentina’ e contendo, no verso, as seguintes inscrições, referentes a número de lote e 
validade, ‘704541 V01/2009 M2’;

b) 100 (cem) comprimidos circulares e com as inscrições ‘ASPIRINA 0.5’ e ‘BAYER’, 
contidos em 10 (dez) blísteres íntegros, de face superior em película plástica, transparente 
e incolor, e face inferior aluminizada (...);

Juntamente com os produtos já citados, encaminhou-se um porta-comprimidos de plás-
tico transparente, dividido em 12 nichos identifi cados pelos dizeres tais como ‘MANHÃ’, 
‘NOITE’, ‘ALMOÇO’, ‘JANTAR’, todos eles contendo cápsulas diversas, em um total de 
64 (sessenta e quatro) unidades, assim classifi cadas:

c) 32 (trinta e duas) cápsulas de cores azul e branca, medindo cada uma aproximadamente 
1,8 cm de comprimento e preenchidas com pó branco;

d) 16 (dezesseis) cápsulas de cores verde e branca, medindo cada uma aproximadamente 
2,2 cm de comprimento e preenchidas com pó marrom;

e) 16 (dezesseis) cápsulas de cores violeta e branco, aproximadamente 1,8 cm de com-
primento e preenchidas com pó branco.

(...) As análises realizadas nos produtos examinados evidenciaram a presença das subs-
tâncias ativas apresentadas na Tabela 1.

Tabela 1 – Substâncias ativas dos produtos informadas em suas embalagens e conforme 
o resultado das análises realizadas pelos peritos

Alínea Produto (nome 
comercial)

Substância ativa informada 
na embalagem

Substância identifi cada 
nos exames

a Aspirina C Ácido acetilsalicílico Ácido acetilsalicílico

b Aspirina Ácido acetilsalicílico Ácido acetilsalicílico

c Cápsulas 
azuis/brancas Não informado Femproporex

d Cápsulas 
verdes/brancas Não informado Bromazepam

e Cápsulas 
violeta/brancas Não informado Fluoxetina
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Pesquisa realizada no setor de registro de medicamentos da Anvisa, na data dos exa-
mes, não localizou indicação de registro para os referidos produtos. Foi encontrada uma 
referência de registro para o produto de nome ASPIRINA, cujo fabricante é a empresa 
Bayer S.A, CNPJ 18.459.628/0001-15. De acordo com o disposto no artigo 12, parágrafo 
2º, do Decreto Federal nº 79.094, os produtos farmacêuticos importados devem apresentar 
em sua embalagem esclarecimentos em língua portuguesa quanto a composição, indica-
ções, modo de usar, contraindicações e advertências. Isso não se observa nos produtos de 
nome ASPIRINA e ASPIRINA C ora examinados, cujas embalagens possuem somente 
informações em língua espanhola e não fazem menção ao registro na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária brasileira, o que também está em desacordo com o estabelecido 
no decreto supracitado. Dessa forma, diante do exposto, conclui-se que as especialidades 
farmacêuticas ASPIRINA e ASPIRINA C consistem em produtos de fabricação argentina, 
não sendo permitida a sua comercialização no Brasil por não possuírem embalagens em 
conformidade com o exigido pela legislação brasileira vigente.

As pesquisas realizadas ao sítio eletrônico da Anvisa indicam os seguintes produtos 
farmacêuticos registrados no Brasil, à base dos princípios ativos identifi cados:

a) Cloridrato de femproporex: DESOBESI-M (apresenta indicação de registro vencido);
b) Bromazepam: AZEPAM, LEXOTAN, SOMALIUM, dentre outros;
c) Cloridrato de fl uoxetina: FLUOXETIN, PROZAC, dentre outros.”

O laudo elaborado pelos peritos examina também as características 
de cada uma dessas substâncias, in verbis:

“O ácido acetilsalicílico é um anti-infl amatório não esteroidal, com propriedades 
analgésicas e antipiréticas, indicado no tratamento de dores leves a moderadas, incluindo 
cefaleia, artralgia, mialgia, nevralgia, etc., no tratamento de artrites, osteoartrites e processos 
febris. Possui também ação antitrombótica e antiagregante plaquetária, sendo utilizado na 
profi laxia do infarto e reinfarto do miocárdio. Dentre seus efeitos adversos citam-se acidez 
no estômago, reações cutâneas alérgicas, zumbido e tonteira, além de ser contraindicado 
em hemofílicos e em pacientes com doenças no estômago, no fígado e nos rins.

Femproporex é um agente simpatomimético com ação anorexígena (inibidor do apetite), 
apresenta propriedades estimulantes e tem como principais efeitos colaterais irritabilidade, 
insônia, ansiedade, dor de cabeça, tremor, arritmia cardíaca, diarreia, entre outros. Apesar 
de o femproporex ser um fármaco inibidor do apetite regulamentado por legislação espe-
cífi ca, há diversos relatos de uso indiscriminado devido às suas propriedades estimulantes.

Bromazepam é indicado no tratamento dos distúrbios emocionais ligados a ansiedade, tensão 
nervosa, humor depressivo, agitação, apreensão e insônia, podendo ocorrer cansaço, sonolência, 
relaxamento muscular e risco de desenvolver farmacodependência com o uso prolongado.

Fluoxetina é indicada em depressão maior, bulimia nervosa e distúrbio obsessivo-com-
pulsivo (DOC), podendo apresentar reações adversas relacionadas com o sistema nervoso, 
incluindo ansiedade, nervosismo, insônia, sonolência e fadiga ou astenia, tremor, sudorese; 
queixas gastrintestinais, incluindo anorexia, náusea e diarreia.

As substâncias femproporex e bromazepam podem causar dependência física ou psíqui-
ca, haja vista estarem enquadradas, respectivamente, na Lista B2 (Lista das Substâncias 
Psicotrópicas Anorexígenas) e na Lista Bl (Lista das Substâncias Psicotrópicas) da Reso-
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lução RDC nº 40 – Anvisa, de 15.07.2009, que atualizou as listas de substâncias sujeitas 
a controle especial da citada portaria.”

Alguns dos princípios ativos acima mencionados (notadamente, áci-
do acetilsalicílico, bromazepam e fl uoxetina), conforme se depreende 
das explanações constantes do laudo pericial, são utilizados em medi-
camentos comercializados em solo nacional.

Questiona-se, no cerne da discussão, a possibilidade de se considera-
rem como drogas as cápsulas encontradas na posse do réu. Isso porque, 
apesar de existir uso terapêutico das aludidas substâncias, sua venda 
clandestina e utilização arbitrária, em tese, poderiam subvertê-los de 
fármacos para drogas.

Confi ram-se, a respeito do conceito de “droga”, os ensinamentos de 
João José Leal e Rodrigo José Leal:

“Temos, a partir de agora, um conceito legal dessa categoria jurídica chamada drogas, que 
não fi cou restrito à categoria das substâncias entorpecentes ou causadoras de dependência 
física ou psíquica, expressão utilizada pela lei anterior. Drogas serão todas as substâncias 
ou produtos com potencial de causar dependência. A condição legal para seu encaixe típico 
é de que quaisquer dessas substâncias ou produtos estejam relacionados em dispositivo 
legal competente indicador de sua classifi cação como drogas.

Afi rma-se que a atividade relacionada à droga é dinâmica e se transforma com muita 
rapidez para criar sempre novas espécies de drogas, que não estariam necessariamente ar-
roladas no ato normativo ofi cial, por natureza estático e de difícil atualização de sua pauta 
descritiva das drogas nocivas à saúde pública. (...) Para essa corrente doutrinária, melhor 
seria deixar na esfera do poder discricionário do juiz a tarefa de, em cada caso concreto 
e com base no laudo pericial, decidir sobre a natureza nociva à saúde da droga.” (LEAL, 
João José; LEAL, Rodrigo José. Controle penal das drogas: estudo dos crimes descritos 
na Lei 11.343/06. Curitiba: Juruá, 2010. p. 37 e segs)

Diante desse quadro, deve-se perquirir se tais substâncias, não obs-
tante possam ser utilizadas para fi ns terapêuticos/medicinais, vêm a se 
adequar ao delito tipifi cado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 quando sua 
distribuição se dá de forma irregular, ou se permanecem como objeto do 
crime contido no art. 273 do CP.

De fato, os produtos apreendidos com o réu contêm princípios ativos 
de medicamentos submetidos a controle especial e também substâncias 
psicotrópicas, nos termos da Portaria 344/98 da Anvisa. Em tese, en-
quadram-se no tipo penal do art. 273, § 1º, do CP e também no crime 
de tráfi co de drogas.
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Com efeito, o bromazepam pertence aos benzodiazepínicos, os quais 
foram amplamente utilizados na década de 1970, para posteriormente 
terem seu uso restringido em razão da descoberta de seus efeitos noci-
vos. A esse respeito, veja-se:

“Os benzodiazepínicos foram amplamente prescritos no tratamento dos transtornos 
ansiosos durante toda a década de 70, como uma opção segura e de baixa toxicidade. A 
empolgação inicial deu lugar à preocupação com o consumo ao fi nal da mesma década: 
pesquisadores começavam a detectar potencial de uso nocivo e risco de dependência entre os 
usuários de tais substâncias.” (NASTASY, H.; RIBEIRO, M.; MARQUES, A.C.P.R. Abuso 
e dependência dos benzodiazepínicos. Projeto Diretrizes, Associação Médica Brasileira e 
Conselho Federal de Medicina, 2008)

No mesmo sentido:
“O potencial de abuso dos benzodiazepínicos, culminando com a produção da síndro-

me de dependência, é um fenômeno clínico relativamente recente. Foi somente a partir de 
meados dos anos 70 – quando os primeiros estudos clínicos evidenciaram o desenvolvi-
mento de dependência e sintomas de abstinência em doses terapêuticas – que se passou a 
considerar o risco dos benzodiazepínicos para induzirem abuso ou dependência. Mesmo 
assim, durante algum tempo considerava-se a própria dependência como uma complicação 
rara. (...) No começo dos anos 80, quando se demonstrou que 50% dos usuários crônicos de 
benzodiazepínicos (acima de 12 meses) evoluíam com uma síndrome de abstinência, essa 
visão ‘complacente’ dos benzodiazepínicos alterou-se acentuadamente.”

São utilizados como “ansiolíticos e hipnóticos, além de possuírem 
ação miorrelaxante e anticonvulsivante”, contudo, não devem ser to-
mados por longos períodos de tempo. Isso porque “a administração 
prolongada de benzodiazepínicos, mesmo em doses baixas, induz a 
prejuízos persistentes nas funções cognitivas e psicomotoras”, assim 
como ao surgimento de tolerância e dependência. Assim foi relatado 
em estudo acerca da prescrição por médicos de medicamentos contendo 
benzodiazepínicos:

“Observou-se que 61% dos pacientes usavam a medicação por mais de um ano e pre-
dominantemente de modo contínuo (71%). (...) Observou-se que 42% dos pacientes fi zeram 
anteriormente tentativas de interrupção da medicação; desses, apenas 6% apresentaram 
sucesso. (...) Dos 43 pacientes que fi zeram tentativa de interrupção e não conseguiram, 41 
deles usavam a medicação por mais de um ano.” (AUCHEWSKI, Luciana; ANDREATINI, 
Roberto; GALDUROZ, José Carlos F.; LACERDA, Roseli Boerngen de. Avaliação da 
orientação médica sobre os efeitos colaterais de benzodiazepínicos. Rev. Bras. Psiquiatr. 
[online], 2004, v. 26, n. 1, p. 24-31)
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Em idêntico sentido:
“Um estudo analisou o surgimento da síndrome de abstinência provocada pela retirada de 

benzodiazepínicos em dois grupos que consumiam diferentes quantidades de medicamento. 
Um deles, composto por quatro pacientes, fazia uso de doses elevadas. Já o outro, com seis 
pacientes, fazia uso de doses terapêuticas. Em todos os pacientes analisados foi observado 
o surgimento de uma típica síndrome de abstinência, com intensidade semelhante nos dois 
grupos, demonstrando que, mesmo com a utilização de doses consideradas seguras, essa 
situação pode ocorrer. Em 1990, a Associação Psiquiátrica Americana organizou uma força 
tarefa e concluiu que a idade avançada e o uso de benzodiazepínicos em doses terapêuticas 
em uma base diária por mais de quatro meses constituem, isolada ou combinadamente, 
fatores de risco para o aumento de toxicidade e desenvolvimento de dependência.” (SILVA, 
Ana Paula Pimenta e; LELIS, Brisa Cristine Filgueira; BRANDÃO, Ellen Silva et al. Estudo 
comparativo do consumo de benzodiazepínicos entre drogarias e farmácias de manipulação 
na cidade de Goiânia-GO. Monografi a)

O quadro de dependência, in casu, é agravado pelo fato de que o bro-
mazepam está entre os benzodiazepínicos de meia-vida curta (em torno 
de 12h), o que acaba por demandar maior frequência no uso e maior di-
fi culdade de redução gradual das doses. Em oposição, os de meia-vida 
longa, como o diazepam, resultam em “redução mais suave nos níveis 
sanguíneos” (NASTASY, H.; RIBEIRO, M.; MARQUES, A.C.P.R. 
Abuso e dependência dos benzodiazepínicos. Projeto Diretrizes, Asso-
ciação Médica Brasileira e Conselho Federal de Medicina, 2008).

Não bastassem os argumentos doutrinários e jurisprudenciais, vale 
lembrar que não foram encontrados medicamentos dotados de carte-
las, caixas ou sequer nomes com E.G., mas apenas cápsulas em sacos 
contendo inscrições como “manhã” e “noite”. Sobre o uso de benzodia-
zepínicos nesses períodos, veja-se:

“Usuários diurnos: são os usuários que fazem uso de benzodiazepínicos por indicação 
psiquiátrica, tais como: ansiedade crônica, como transtornos fóbicos. (...) Usuários Notur-
nos: são os usuários caracterizados pela presença de alterações crônicas do sono. Estima-se 
que 15% dos idosos fazem uso de algum hipnótico para tratar a insônia. (...)” (SILVA, Ana 
Paula Pimenta e; LELIS, Brisa Cristine Filgueira; BRANDÃO, Ellen Silva et al. Estudo 
comparativo do consumo de benzodiazepínicos entre drogarias e farmácias de manipulação 
na cidade de Goiânia-GO. Monografi a)

Registre-se, ainda, a elucidação constante do endereço eletrônico da 
Secretaria da Saúde do Estado do Paraná (http://www.saude.pr.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=1447):
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“BENZODIAZEPÍNICOS – Grupo de medicamentos que apresentam propriedades 
farmacológicas (ansiolíticas, sedativo-hipnóticas e/ou anticonvulsivantes) e efeitos tóxi-
cos que parecem ser consequentes de sua ação direta sobre o Sistema Nervoso Central. 
Apesar de existirem diferenças signifi cativas de farmacocinética entre seus numerosos 
compostos, não parece haver superioridade de um sobre outro quando se toma por base 
apenas a farmacocinética.”

De fato, os potenciais consumidores das substâncias encontradas 
buscariam alívio para ansiedade ou insônia. Os medicamentos para tais 
fi ns existentes no país são de uso controlado, prescritos por médicos e 
com receita que deve ser retida pela farmácia que os comercializa. O 
tratamento deve ser curto, a fi m de evitar tolerância e dependência.

In casu, além de uma das substâncias não se tratar de medicamen-
to registrado na Anvisa, as cápsulas apreendidas sequer indicavam seu 
conteúdo, o que não só possibilitaria o uso indevido e prolongado dos 
fármacos, como difi cultaria, ainda, eventual acompanhamento médico 
tendente a superar a dependência a que dão causa.

Sobre o exato conceito de “droga”, cite-se a lição de Alice Bianchini:
“A Lei 11.343 passa a adotar uma terminologia diversa da usada pelas Leis 6.368/76 e 

10.409/2002. No lugar de substância entorpecente, utiliza-se o vocábulo droga.
Drogas, de acordo com o conceito legal, são substâncias ou produtos capazes de causar 

dependência, e que estejam especifi cados em lei ou relacionados em listas atualizadas, 
de forma periódica, pelo Poder Executivo da União (parágrafo único do art. 1º). Trata-se, 
portanto, de uma norma penal em branco.

Assim, mesmo que uma dada substância seja capaz de causar dependência, enquanto 
não tiver sido catalogada em lei ou em lista elaborada pelo Poder Executivo da União 
(Portaria SVS/MS 344/98), não há tipicidade na conduta daquele que pratique quaisquer 
das ações previstas nos arts. 33 a 39. (...) Estamos diante da denominada lei penal em 
branco, que exige um complemento normativo.” (in GOMES, Luiz Flávio (Coord.). Lei 
de drogas comentada artigo por artigo: Lei nº 11.343, de 23.08.2006. 4. ed., rev., atual. e 
ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011)

Em idêntico sentido, Ulysses de Oliveira Gonçalves Jr.:
“Droga é toda substância prevista na Portaria nº 344, de 12 de maio de 1998, expedida 

pela Secretaria da Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, com alterações. Portanto, 
as substâncias consideradas entorpecentes estão previstas em atos normativos adminis-
trativos. A norma específi ca deverá originar-se de órgão ligado ao Ministério da Saúde e 
pautar-se pelos termos do artigo 66 da Lei 11.343/06.” (GONÇALVES JUNIOR, Ulysses 
de Oliveira. Artigos 33 a 36: dos crimes. 1ª parte: produção não autorizada e tráfi co ilícito. 
In: GUIMARÃES, Marcello Ovídio Lopes (Coord.). Nova lei antidrogas comentada. São 
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Paulo: Quartier Latin, 2007)

Nos dizeres de Vicente Greco Filho:
“Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS) (Informe Técnico nº 116/57), toxico-

mania é um estado de intoxicação periódico ou crônico, nocivo ao indivíduo e à sociedade, 
pelo consumo repetido de uma droga natural ou sintética. (...)

O conceito de toxicomania abrange não só o vício em entorpecentes, em sentido estrito, 
mas também o vício em outras drogas de efeitos psíquicos que determinam dependência 
física ou psicológica. (...)

A farmacologia denomina ‘psicotrópicos’ as drogas de efeitos psíquicos, termo esse 
principalmente usado para alusão a produtos sintéticos, mas que pode englobar também 
os naturais cujos efeitos sejam assemelhados. (...)

‘Importar, exportar, preparar, produzir etc.’ deve ter por objeto a droga capaz de causar 
dependência.

Droga, como vimos no início deste trabalho, em sentido estrito, atende à defi nição 
apresentada pela Organização Mundial da Saúde como sendo ‘toda substância, natural ou 
sintética, capaz de produzir em doses variáveis os fenômenos de dependência psicológica 
ou dependência orgânica’.

Até o advento do Decreto-Lei nº 159/67, a doutrina restringia o conceito enquadrável na 
lei penal à lista de entorpecentes do Decreto-Lei nº 891, considerada taxativa. A jurisprudên-
cia, porém, já na época não excluía a possibilidade de outras substâncias, além das previstas 
neste último decreto-lei, caracterizarem o crime, desde que tivessem os mesmos efeitos.

O Decreto-Lei nº 159/67, dirimindo a divergência, equiparou, para os efeitos legais, aos 
entorpecentes as substâncias capazes de determinar dependência física ou psíquica, embora 
não consideradas entorpecentes. Todavia, a denominação mais genérica foi restringida pelo 
parágrafo único do art. 1º desse decreto-lei, que preceituava: ‘As substâncias de que trata 
este artigo serão relacionadas em Portaria do Diretor do Serviço Nacional de Fiscalização 
da Medicina e Farmácia do Departamento Nacional de Saúde, publicada no Diário Ofi cial’.

Pois bem, esta última disposição, em vez de eliminar, manteve acesa a polêmica, agora 
com um argumento legal, de que as substâncias capazes de determinar dependência física 
ou psíquica seriam apenas as relacionadas na portaria do órgão responsável por elaborá-la, 
o então Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina e Farmácia. Revigorou-se, pois, a 
interpretação de que o art. 281 do Código Penal era norma penal em branco, isto é, depen-
dente de integração do preceito administrativo. (...)

O Decreto-Lei nº 385/68, que deu nova redação ao art. 281 do Código Penal, incorporou 
ao texto a expressão ‘ou que determine dependência física ou psíquica’, sem fazer referên-
cia à elaboração de lista dessas substâncias. Esse fato levou alguns intérpretes a entender 
que, novamente, deixava o art. 281 de ser norma penal em branco. Note-se, porém, que os 
acórdãos citados do Tribunal de Justiça de São Paulo são posteriores ao Decreto-Lei nº 385.

Finalmente, a Lei nº 5.726 repetiu a fórmula, em abono da tese dos que consideram 
integrado o delito mesmo sem o relacionamento administrativo da droga, desde que esta 
produza ou seja apta a produzir dependência física ou psíquica. Nesse sentido, decidiu in-
clusive o Supremo Tribunal Federal, bem como, mesmo antes do Decreto-Lei nº 159, era o 
entendimento de João Bernardino Gonzaga em relação aos entorpecentes propriamente ditos.

No entanto, a Lei nº 6.368/76, em seu art. 36, dando uma guinada de 180 graus e 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014398

desprezando a jurisprudência anteriormente pacífi ca de todos os tribunais, expressamente 
defi niu os delitos nela contidos como normas penais em branco, estabelecendo que ‘serão 
consideradas substâncias entorpecentes ou capazes de determinar dependência física ou 
psíquica aquelas que assim forem especifi cadas em lei ou relacionadas pelo Serviço Na-
cional de Fiscalização da Medicina e Farmácia’.

A mesma postura legislativa foi adotada na Lei nº 10.409/2002 (art. 8º) e na lei atual 
(arts. 1º, parágrafo único, e 66). (...)

O juiz deve apreciar as hipóteses em que a posse, guarda etc. de drogas seja regular e 
lícita, segundo as disposições administrativas, caso em que não haveria o delito.

Magalhães Noronha chama a violação da disposição legal ou regulamentar de clandes-
tinidade, esclarecendo que o que a lei incrimina é a conduta indevida e abusiva, porque 
jamais poderia proibir o uso regular e terapêutico, segundo os ditames da farmacologia.

As portarias da Anvisa estabelecem as hipóteses de permissão para o manuseio de subs-
tâncias entorpecentes e também o procedimento necessário para a obtenção das licenças e 
autorizações respectivas. A própria lei comentada, como vimos, traz dispositivos a respeito, 
como também o decreto que a regulamentou.

Equivale à ‘ausência de autorização’ o ‘desvio de autorização’, ainda que regularmente 
concedido. Haverá, pois, o delito se alguém, autorizado a importar cem gramas de morfi na 
para fi ns terapêuticos, fi zer a importação de cento e dez; ou, então, se alguém, autorizado a 
ter a posse para determinado fi m, usa o entorpecente para outro.” (GRECO FILHO, Vicente. 
Tóxicos: prevenção, repressão. Comentários à Lei nº 11.343/2006, Lei de Drogas. 14. ed., 
rev., atual. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. p. 25 e segs. e 179 e segs.)

Insta consignar que o Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma 
ocasião, entendeu despicienda a análise da substância caso a caso, vis-
to que sua mera presença na Portaria nº 344/98 SMS/MS basta para 
confi gurar o delito de tráfi co de drogas. Cite-se, no ponto, o seguinte 
precedente da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RE-
CURSO ORDINÁRIO. EXERCÍCIO ILEGAL DA MEDICINA. TRÁFICO DE DROGAS. 
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL QUANTO AO CRIME DO ART. 33 DA LEI Nº 
11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTÂNCIAS PRESCRITAS PREVISTAS NA POR-
TARIA Nº 344/98 DA SECRETARIA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO MINISTÉRIO 
DA SAÚDE (SVS/MS) NA LISTA ‘C1’, QUE TRATA DAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS 
A CONTROLE ESPECIAL E QUE, DE ACORDO COM OS ARTS. 1º, PARÁGRAFO 
ÚNICO, E 66, CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006, SÃO CONSIDERADAS 
DROGAS. PRESCINDIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL PARA 
A CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS SUBSTÂNCIA PODEM CAUSAR DEPENDÊN-
CIA. DADO VERIFICADO A PARTIR DA MERA CONSTATAÇÃO DE QUE TAIS 
SUBSTÂNCIAS ENCONTRAM-SE ELENCADAS NA REFERIDA LISTAGEM AD-
MINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE CONCURSO FORMAL ENTRE OS CRIMES 
PREVISTOS NO ART. 282 DO CÓDIGO PENAL E NO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 
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11.343/2006. PRECEDENTE DESTA CORTE. I – omissis. II – A Lei nº 11.343/2006, 
diferentemente das anteriores leis de drogas, que visavam reprimir e prevenir o tráfi co e 
o uso indevido, frise-se, de substâncias entorpecentes ou que determinassem dependência 
física ou psíquica, expressamente se vale da expressão tráfi co de ‘drogas’, denominação 
preferida pela Organização Mundial de Saúde, defi nindo como tais as substâncias ou os 
produtos capazes de causar dependência, assim especifi cados em lei ou relacionados em 
listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União (art. 1º, parágrafo único, 
da Lei nº 11.343/2006), sendo certo que, até que seja atualizada a terminologia da lista 
mencionada no referido dispositivo, denominam-se drogas substâncias entorpecentes, 
psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial da Portaria SVS/MS 344, de 12 
de maio de 1998. Ou seja, de acordo com a Lei de Drogas em vigor, entende-se por drogas 
aquelas substâncias ou produtos capazes de causar dependência, assim especifi cados em 
lei ou relacionados em listas atualizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União. 
III – ‘De acordo com art. 66 da Lei nº 11.343/06, ampliou-se o rol de substâncias abarcadas 
pela criminalidade de tóxicos, incluindo-se aquelas sob controle especial’ (HC 86215/RJ, 
6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 08.09.2008). IV – A simples 
verifi cação de que as substâncias prescritas pelo paciente encontram-se elencadas na 
Portaria nº 344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde (SVS/
MS) na lista C1, que trata das substâncias sujeitas a controle especial, é sufi ciente para a 
sua caracterização como droga, sendo prescindível a realização de exame pericial para a 
constatação de que tais substâncias, efetivamente, causam dependência. O exame pericial 
será necessário para que outros dados (v.g.: natureza e quantidade da substância apreendida, 
potencialidade tóxica, etc.) que não a possibilidade de causar dependência sejam aferidos, 
porquanto este último ponto já é respondido a partir da previsão da substância nas listas 
mencionadas. V – Com a mera previsão da substância no complemento da norma penal 
em branco, afasta-se a necessidade, e até mesmo a possibilidade, de, a partir da realização 
de exame pericial, aduzir-se se a substância, frise-se, expressamente prevista na listagem 
administrativa (expressão cunhada por Vicente Greco Filho in Lei de Drogas anotada, 
Saraiva, 3. ed., 2009, p. 14) possui ou não capacidade de causar dependência. Esse dado é 
aferido pela simples inclusão de qualquer substância na destacada lista. Essa interpretação 
é obtida pela interpretação literal do art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 11.343/2006, em que 
se lê que, ‘Para fi ns desta lei, consideram-se como drogas as substâncias ou os produtos 
capazes de causar dependência, assim especifi cados em lei ou relacionados em listas atua-
lizadas periodicamente pelo Poder Executivo da União’. VI – Note-se que a própria Lei de 
Drogas, quando trata tanto do laudo de constatação (art. 50, § 1º) como do laudo defi nitivo 
(art. 58, § 1º), apenas se refere à natureza e à quantidade da substância apreendida, é dizer, 
à própria materialidade do delito, não fazendo qualquer referência à necessidade, por óbvio 
inexistente, de demonstração da capacidade da substância de causar dependência, porquan-
to essa indagação é satisfatoriamente respondida com a constatação de que a substância 
apreendida encontra-se prevista no complemento da norma penal em branco. VII e VIII – 
omissis.” (STJ, Quinta Turma, HC 200901186421, Rel. Felix Fischer, DJE em 01.02.2010)
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Na mesma direção, o seguinte aresto, proferido pela Terceira Se-
ção da mesma Corte, no julgamento do Confl ito de Competência de nº 
201000939450:

“PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 1. SUBSTÂNCIAS PRE-
VISTAS NA PORTARIA Nº 344 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. DROGAS. INCIDÊN-
CIA. ARTIGO 66 DA LEI Nº 11.343/06. NORMA PENAL EM BRANCO. 2. PACOTE 
POSTADO NOS CORREIOS PARA PORTUGAL. DIFUSÃO PARA O EXTERIOR 
INFRUTÍFERA. INTERNACIONALIDADE. APLICABILIDADE. 3. COMPETÊNCIA 
DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. As substâncias elencadas na Portaria SVS/MS nº 344, de 
12 de maio de 1998, do Ministério da Saúde são tidas como drogas, por força do artigo 
66 da Lei nº 11.343/06. No caso, foram apreendidas cápsulas de fl uoxetina e fempropex. 
2. Para a confi guração da internacionalização do delito de tráfi co não se exige que a 
substância ultrapasse os limites territoriais do país, bastando que se vise a sua difusão 
para o exterior. Na espécie, o acusado tentou encaminhar os produtos para Portugal, por 
intermédio do serviço postal dos correios (artigo 109, V, da Constituição Federal). 3. 
Confl ito de competência conhecido para declarar competente o Juízo Federal da 1ª Vara 
Criminal de Dourados – SJ/MS, ora suscitado.” (STJ, Terceira Seção, CC 201000939450, 
Rel. Maria Thereza de Assis Moura, DJE em 10.12.2010)

Por oportuno, confi ra-se trecho do voto proferido pela Relatora Mi-
nistra Maria Thereza de Assis Moura:

“Vê-se que a questão trazida a deslinde cinge-se à verifi cação da tipifi cação e da inter-
nacionalização acerca das substâncias apreendidas em uma agência dos correios.

Inicialmente, necessário se faz ponderar sobre a defi nição dos fatos e do tipo penal 
imputado. Entre as substâncias apreendidas, encontram-se a fl uoxetina, o fempropex e o 
clordiazepam.

A fl uoxetina fi gura na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998, da Secretaria de 
Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde como inserta no seguinte âmbito: C1 – LISTA 
DAS OUTRAS SUBSTÂNCIAS SUJEITAS A CONTROLE ESPECIAL (Sujeitas a Receita 
de Controle Especial em duas vias).

Já o produto fempropex aparece na dita portaria nestes termos: B2 – LISTA DAS SUBS-
TÂNCIAS PSICOTRÓPICAS ANOREXÍGENAS (Sujeitas a Notifi cação de Receita ‘B’).

Verifi ca-se que as substâncias elencadas na Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio 
de 1998, do Ministério da Saúde são tidas como drogas, por força do artigo 66 da Lei nº 
11.343/06, in verbis:

‘Art. 66. Para fi ns do disposto no parágrafo único do art. 1º desta lei, até que seja atu-
alizada a terminologia da lista mencionada no preceito, denominam-se drogas substâncias 
entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle especial, da Portaria 
SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998.’

O supramencionado dispositivo legal consiste em norma penal em branco, e a comple-
mentação de seu teor remete à portaria ora em apreço. Sobre a temática, confi ra-se o que 
afi rmam GILBERTO THUMS e VILMAR PACHECO:
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‘A nova Lei de Drogas modifi cou a terminologia em relação à lei anterior quanto ao 
objeto de incriminação. Tecnicamente é melhor, porque a antiga Lei de Tóxicos (6.368/76) 
utilizava a expressão ‘substância entorpecente ou que determine dependência física ou 
psíquica’. Esses termos criavam difi culdades em face das listas da Anvisa, pois todas as 
substâncias das Listas C e D não podiam ser consideradas para o efeito do art. 12, porque 
não coincide a nomenclatura. O mesmo ocorria com as substâncias que não eram entorpe-
centes nem psicotrópicas, mas estavam sob controle do poder público.

A nova lei emprega a expressão DROGAS, que signifi ca substâncias ou produtos capazes 
de causar dependência, assim especifi cadas em lei ou relacionadas em listas atualizadas 
periodicamente pelo Poder Executivo da União. É pertinente observar que, temendo pos-
síveis controvérsias jurídicas acerca do tema, o legislador tomou a cautela de dispor, ao 
fi nal da lei, que, ‘até que seja atualizada a terminologia da lista mencionada no preceito, 
denominam-se drogas substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob 
controle especial, da Portaria SVS/MS nº 344, de 12 de maio de 1998’. Nesse contexto, 
continuam valendo as listas e os termos empregados pela Anvisa para a nova Lei de Drogas, 
até que sejam adaptadas à nova terminologia.

Os tipos penais contêm normas em branco, porque referem-se a droga (substância 
entorpecente ou que cause dependência física ou psíquica) ou insumo ou produto químico 
utilizado na preparação de drogas. Quem estabelece a lista de substâncias é o Ministério 
da Saúde, por meio da Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária). A Portaria nº 
344/98 da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde criou o regulamento 
técnico sobre substâncias e medicamentos sujeitos a controle especial, mas, atualmente, 
as substâncias constam da Resolução RDC 15, de 01.03.2007, da Anvisa, que discrimina 
as listas de substâncias entorpecentes, psicotrópicas, precursoras e outras sob controle es-
pecial da Portaria SVS nº 344, de 12.05.1988.’ (Nova Lei de Drogas. Porto Alegre: Verbo 
Jurídico, 2007. p. 29-30)

Com efeito, o art. 66 da Lei de Drogas ampliou o universo de incidência dos comandos 
proibitivos penais, visando proteger o bem jurídico tutelado – saúde pública – não apenas 
no pertinente aos entorpecentes, mas também no que se refere a substâncias outras que se 
entender igualmente prejudiciais ao mencionado bem. (...)”

No mesmo sentido é a lição de João José Leal e Rodrigo José Leal:
“Esta [corrente doutrinária que defende a análise caso a caso da substância considerada 

droga], no entanto, é uma posição hoje completamente superada, seja na doutrina, seja na 
jurisprudência, cujo entendimento converge para defender a solução legal de que a droga 
esteja taxativamente descrita na portaria ministerial para o fi m de se estabelecer o juízo 
positivo de tipicidade da conduta.” (LEAL, João José; LEAL, Rodrigo José. Controle penal 
das drogas: estudo dos crimes descritos na Lei 11.343/06. Curitiba: Juruá, 2010. p. 37 e segs)

Considerando que as substâncias encontradas podem ser emprega-
das para fi ns terapêuticos, são consideradas, para tais efeitos, medica-
mentos. Por outro lado, foram listadas na Portaria 344/98 SMS/MS, o 
que, como visto, é sufi ciente para que sejam consideradas como drogas.
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A propósito, é possível afi rmar que o delito inscrito no art. 273, § 
1º, do CP trata de introdução irregular de medicamentos, independen-
temente de previsão na Portaria do Ministério da Saúde. Logo, trata-se 
de uma hipótese genérica, em oposição ao delito específi co de tráfi co 
previsto na Lei nº 11.343/2006.

É dizer: o crime do art. 273 é aplicado de forma subsidiária, na au-
sência dos requisitos do delito especial – art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Assim, imperioso reconhecer que somente o tipo penal inscrito no 
art. 33 da Lei nº 11.343/2006 contém a elementar “droga”, que se amol-
da perfeitamente à espécie, devendo ser aplicado o princípio da espe-
cialidade para enquadrar a conduta nesse delito.

Reforça tal conclusão o julgamento do CC 201000939450, acima 
mencionado, em que foram consideradas drogas a fl uoxetina e o fem-
propex, os mesmos dos quais aqui se trata.

A respeito da competência dos juízos suscitante e suscitado, tais são 
os termos da Resolução nº 03/2011 do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região:

“O PRESIDENTE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4ª REGIÃO, no uso 
de suas atribuições legais e regimentais, tendo em vista a edição da Lei nº 12.011, de 04 de 
agosto de 2009, o constante no processo administrativo nº 10.4.000043185-5, e

CONSIDERANDO a conveniência da especialização na região da tríplice fronteira 
abrangida pela Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu/PR de órgãos judiciais na persecução 
criminal dos crimes de contrabando, descaminho e violação de direito autoral previstos nos 
artigos 334 e 184 do Código Penal, ad referendum da Corte Especial, RESOLVE:

Art. 1º Implantar e instalar, com a respectiva secretaria, a partir de 10.02.2011, a 3ª 
Vara Federal Criminal de Foz de Iguaçu, com competência para processar e julgar feitos 
criminais, na Subseção Judiciária de Foz do Iguaçu, na Seção Judiciária do Paraná.

Art. 2º Atribuir à 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu competência para pro-
cessar e julgar com exclusividade os crimes de contrabando e descaminho (art. 334 do 
Código Penal) e violação de direito autoral (art. 184 do Código Penal), isoladamente ou 
combinados com crimes cuja pena seja igual ou inferior à cominada nos artigos 334 e 184 
do Código Penal, qualquer que seja o meio ou o modo de execução.

§ 1º Serão processados e julgados perante a 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu 
todos os feitos e incidentes relativos a sequestro e apreensão de bens, direitos ou valores, 
pedidos de restituição de coisas apreendidas, busca e apreensão, hipoteca legal e quaisquer 
outras medidas assecuratórias, bem como todas as medidas relacionadas com a repressão 
penal de que trata o caput deste artigo, incluídas medidas cautelares antecipatórias ou 
preparatórias.

§ 2º A 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu terá competência para cumprir as 
cartas precatórias relativas aos crimes a que se refere o caput deste artigo.
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§ 3º A 2ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu passará a atuar também como Juizado 
Especial Federal Criminal.

Art. 3º Estabelecer, em decorrência da instalação da 3ª Vara Federal Criminal e da 
especialização da 2ª Vara Federal Criminal, que:

I – a 1ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu e a 3ª Vara Federal Criminal de Foz 
do Iguaçu terão competência para processar e julgar os crimes praticados por organizações 
criminosas, independentemente do caráter transnacional das infrações;

II – a 1ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu terá competência para a Execução 
Penal e também residual em relação aos feitos não afetos à 2ª Vara Criminal;

III – a 3ª Vara Federal Criminal de Foz do Iguaçu terá competência para processar 
e julgar os casos afetos ao Tribunal do Júri e também residual em relação aos feitos não 
afetos à 2ª Vara Criminal;”

O delito de tráfi co de drogas possui pena de 05 (cinco) a 15 (quinze) 
anos de reclusão, o que, por si só, afasta a competência da 2ª Vara Fede-
ral Criminal de Foz do Iguaçu. A 1ª e a 3ª Varas Federais Criminais de 
Foz do Iguaçu possuem competência residual, de forma que, por pre-
venção, deve o feito ser processado e julgado perante o Juízo suscitante.

Ante o exposto, voto por conhecer do confl ito de jurisdição e fi xar 
a competência do Juízo Federal 3ª Vara Federal Criminal de Foz do 
Iguaçu/PR, ora suscitante, para processar o feito.



DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004268-70.2013.404.9999/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira

Apelante: Marli Vargas de Oliveira
Advogados: Drs. Alvaro Arcemildo Bamberg e outros
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Advogado: Procuradoria Regional da PFE-INSS

EMENTA

Previdenciário. Constitucional. Benefício previdenciário. Aposenta-
doria por tempo de serviço/contribuição. Tempo rural. Alegação de in-
constitucionalidade dos artigos 55, § 2º, e 39 da Lei 8.213/91 em razão 
da ausência de arrecadação de contribuições sufi ciente ao custeio. Re-
jeição. Cômputo de tempo de serviço rural. Comprovação. Averbação.

1. Adotou o Brasil, em matéria de previdência social, o denominado 
regime de repartição, ao infl uxo, a propósito, do princípio da solidarie-
dade que informa a seguridade social, de modo que o fi nanciamento 
é de responsabilidade de toda a coletividade, não havendo vinculação 
entre recolhimentos específi cos e benefícios futuros.

2. O fi nanciamento da seguridade não se dá somente com as receitas 
decorrentes do pagamento de contribuições, mas também de fontes ou-
tras (caput do art. 195 da CF, art. 11 da Lei 8.212/91).

3. Não se cogita de inconstitucionalidade dos artigos 55, § 2º, e 39 
da Lei 8.213/91 e 25 da Lei 8.212/91, frente aos artigos 195, §§ 5º e 8º, 
e 201 da CF, pelo fato de a arrecadação decorrente dos recolhimentos 
feitos com base na receita bruta proveniente da comercialização da pro-
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dução por parte dos segurados especiais ser inferior às despesas geradas 
pelo pagamento de benefícios a integrantes desta categoria ou aos que 
a ela pertenceram.

4. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produ-
ção de prova material sufi ciente, ainda que inicial, complementada por 
prova testemunhal idônea.

5. Os documentos em nome de terceiros (pais/cônjuge) consubstan-
ciam início de prova material do trabalho rural desenvolvido em regime 
de economia familiar.

6. Com relação ao período posterior à competência de outubro de 
1991, o cômputo do tempo de serviço rural para fi ns de obtenção dos 
benefícios garantidos na referida lei, inclusive a aposentadoria por tem-
po de serviço, depende do recolhimento de contribuição (art. 39, inciso 
II, da Lei nº 8.213/91 e Súmula nº 272 do STJ), o que não fi cou demons-
trado nestes autos.

7. Sendo assim, com relação ao período posterior a outubro de 1991, 
o reconhecimento somente tem validade para fi ns de eventual benefício 
rural. O aproveitamento para fi ns de benefício urbano depende do reco-
lhimento de indenização.

8. Comprovado o exercício de atividade rural, tem a parte autora 
direito à averbação do respectivo período até outubro de 1991, o qual 
valerá para todos os fi ns junto ao Regime Geral de Previdência Social 
(inclusive para efeito de pleito de inativação rural por idade – art. 48, 
§ 2º, da Lei nº 8.213/91), exceto carência, independentemente de inde-
nização das contribuições correspondentes, ressalvada esta apenas para 
efeito de contagem recíproca perante o serviço público.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Colenda 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Porto Alegre, 10 de setembro de 2013.
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Marli 
Vargas de Oliveira ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do 
Seguro Social, em 25.01.2011, objetivando o reconhecimento do tem-
po de serviço rural, em regime de economia familiar, nos períodos de 
09.08.1978 a 15.03.1987, de 16.06.1989 a 09.01.1990 e de 02.03.1991 
a 30.04.1994 e, consequentemente, a averbação de tal intervalo com 
vistas a futuro pedido de aposentadoria.

Sentenciando, o MM. Juízo a quo julgou improcedente o pedido, 
condenando a parte autora ao pagamento das custas, das despesas pro-
cessuais e dos honorários advocatícios, estes fi xados em R$ 800,00, 
encargos que restaram suspensos devido à concessão do benefício da 
AJG (fl s. 119-128).

Irresignada, a parte-autora interpôs recurso de apelação, reiterando 
os pedidos iniciais (fl s. 129-137).

Com contrarrazões (fl s. 139-142), vieram os autos a esta Egrégia 
Corte.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Rejeito 
as preliminares de impossibilidade jurídica do pedido e de falta de in-
teresse processual.

De fato, o CPC, em seu artigo 4º, autoriza o uso da ação declarató-
ria para comprovar a existência de relação jurídica (no caso, a relação 
previdenciária) e, ademais, é desnecessário formular requerimento ad-
ministrativo para viabilizar declaração de direito.

Quanto à matéria de fundo, vejo que a sentença julgou improce-
dente o pedido porque reputou que a sistemática instituída pelas Leis 
8.212/91 (art. 25) e 8.213/91 (art. 39) viola o disposto nos artigos 195, 
§§ 5º e 8º, e 201, caput, ambos da Constituição Federal, pois o total de 
contribuição arrecadado pelos recolhimentos feitos com base na receita 
bruta proveniente da comercialização da sua produção por parte dos 
segurados especiais é ínfi mo em relação aos valores pagos a título de 
aposentadoria a esta categoria de segurados.
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A sentença, a despeito de fundamentada, merece reforma.
Estabelece o artigo 195 da Constituição Federal em seus §§ 5º e 8º:
“Art. 195. A seguridade social será fi nanciada por toda a sociedade, de forma direta e 

indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:

(...)
§ 5º Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou 

estendido sem a correspondente fonte de custeio total.
(...)
§ 8º O produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário rurais e o pescador artesanal, 

bem como os respectivos cônjuges, que exerçam suas atividades em regime de economia 
familiar, sem empregados permanentes, contribuirão para a seguridade social mediante a 
aplicação de uma alíquota sobre o resultado da comercialização da produção e farão jus 
aos benefícios nos termos da lei.”

As normas acima transcritas devem ser interpretadas à luz do siste-
ma constitucional e, também, especifi camente, do sistema contributivo 
inerente ao modelo previdenciário brasileiro.

Adotou o Brasil, em matéria de previdência social pública, o deno-
minado regime de repartição, ao infl uxo, a propósito, do princípio da 
solidariedade, que informa a seguridade social e, em especial, a previ-
dência social. Como consequência, o fi nanciamento é de responsabili-
dade de toda a coletividade, não havendo vinculação entre recolhimen-
tos específi cos e benefícios futuros.

Por outro lado, o fi nanciamento da seguridade não se dá somente 
com as receitas decorrentes do pagamento de contribuições, como se 
percebe da redação do caput do artigo 195 da Constituição Federal aci-
ma transcrito, mas também de fontes outras, tendo, a propósito, assim 
regulamentado a questão o artigo 11 da Lei 8.212/91:

“Art. 11. No âmbito federal, o orçamento da Seguridade Social é composto das seguintes 
receitas:

I – receitas da União;
II – receitas das contribuições sociais;
III – receitas de outras fontes.
Parágrafo único. Constituem contribuições sociais:
a) as das empresas, incidentes sobre a remuneração paga ou creditada aos segurados a 

seu serviço; (Vide art. 104 da Lei nº 11.196, de 2005)
b) as dos empregadores domésticos;
c) as dos trabalhadores, incidentes sobre o seu salário-de-contribuição; (Vide art. 104 

da Lei nº 11.196, de 2005)
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d) as das empresas, incidentes sobre faturamento e lucro;
e) as incidentes sobre a receita de concursos de prognósticos.”

Não se cogitando de capitalização para a apuração das bases de con-
cessão de benefício previdenciário, e compondo-se o orçamento da 
seguridade de diversas fontes de receita, não se pode pretender que a 
criação, majoração ou extensão de benefício ou serviço da seguridade 
social somente possa ocorrer caso uma fonte de custeio específi ca se 
mostre sufi ciente para a cobertura exata dos valores que venham a ser 
pagos. A existência de fonte ou fontes de custeio específi cas constitui 
exigência constitucional, mas os recursos para o pagamento dos va-
lores, parcialmente, podem advir das demais receitas que compõem o 
orçamento da seguridade social.

A propósito, o artigo 194 da Constituição Federal, em seus incisos 
V e VI, estatui que constituem objetivos da seguridade social a “equi-
dade na forma de participação no custeio” e a “diversidade da base de 
fi nanciamento”. Ora, equidade pressupõe observância de critérios de 
igualdade e justiça, esta certamente não somente em seu sentido co-
mutativo, mas também distributivo e social. Diversidade, de seu turno, 
pressupõe a participação de todos, mas não somente dos benefi ciários 
diretos, no fi nanciamento da seguridade social e, obviamente, da previ-
dência social.

É irrelevante, portanto, défi cit específi co obtido a partir da diferença 
entre a arrecadação decorrente dos recolhimentos feitos com base na 
receita bruta proveniente da comercialização da sua produção por parte 
dos segurados especiais e as despesas geradas pelo pagamento de be-
nefícios a esta categoria, ou àqueles que a ela pertenceram e pretendem 
obter benefício urbano com aproveitamento de tempo rural.

Convém registrar, ademais, que fatores conjunturais e exógenos in-
terferem na equação, na medida em que a arrecadação é muito inferior 
ao potencial montante que poderia ser obtido caso houvesse pagamento 
sobre a efetiva produção rural brasileira. O PIB do setor agropecuário 
brasileiro em 2011, por exemplo, segundo o IBGE, foi de 192,7 bilhões 
de reais (o PIB brasileiro total no período foi de R$ 4,143 trilhões). A 
atuação falha do sistema de arrecadação, que é controlado pelo Estado, 
não pode contribuir para que se reconheça eventual inconstitucionalida-
de de benefício previdenciário.
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Tampouco se pode afi rmar a inconstitucionalidade das bases estabe-
lecidas em lei para a concessão da aposentadoria rural ao trabalhador 
rural, ou para a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição 
com cômputo de tempo rural anterior a outubro/1991 sem pagamento 
de contribuições, em razão do caráter contributivo e da necessidade de 
preservação do equilíbrio fi nanceiro e atuarial, os quais estão estabe-
lecidos no caput do artigo 201 da Constituição Federal. Contribuições 
existem, e, como afi rmado, adotado o regime de repartição, a exata pro-
porção entre os valores arrecadados pelos trabalhadores rurais não é 
exigida pela Constituição. O equilíbrio fi nanceiro e atuarial, de outro 
turno, é relacionado à organização da previdência social como um todo, 
e não ao encontro entre receitas e despesas de um setor específi co da 
economia.

Não há mácula, portanto, na disciplina estabelecida nas Leis 8.212/91 
e 8.213/91 para a concessão de aposentadoria por idade aos trabalha-
dores rurais segurados especiais, benefício, a propósito, que vem sen-
do concedido administrativa e judicialmente em todas as instâncias há 
décadas, sem qualquer questionamento de ordem constitucional. Como 
não há mácula em relação à possibilidade de concessão de aposentado-
ria por tempo de contribuição a segurado do RGPS mediante aprovei-
tamento de tempo rural anterior a 1991 independentemente de contri-
buições.

Estabelecido isso, passo a apreciar a pretensão de reconhecimento 
do tempo rural no caso concreto.

O tempo de serviço rural deve ser demonstrado mediante início de 
prova material contemporâneo ao período a ser comprovado, comple-
mentado por prova testemunhal idônea, não sendo esta admitida exclu-
sivamente, em princípio, a teor do art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e da 
Súmula 149 do STJ.

Cabe salientar que, embora o art. 106 da Lei de Benefícios rela-
cione os documentos aptos à comprovação de atividade rural, o rol 
nele estabelecido não é exaustivo. Desse modo, o que importa é a 
apresentação de documentos que se prestem como indício do exer-
cício de atividade rural (como notas fi scais, talonários de produtor, 
comprovantes de pagamento do ITR, prova de titularidade de imó-
vel rural, certidões de casamento, de nascimento, de óbito, certifi cado 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 413

de dispensa de serviço militar, cadastros em lojas, escolas, hospitais, 
etc.), os quais podem se referir a terceiros, pois não há na lei exigência 
de apresentação de documentos em nome próprio e, ademais, via de 
regra, nas famílias dedicadas à atividade rural os atos negociais são 
efetivados em nome do chefe do grupo, geralmente o genitor (nesse 
sentido: EDRESP 297.823/SP, STJ, 5ª T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, 
DJ 26.08.2002, p. 283; AMS 2001.72.06.001187-6/SC, TRF 4ªR, 5ª 
T., Rel. Des. Federal Paulo Afonso Brum, DJ 05.06.2002, p. 293). 
Assim, os documentos apresentados em nome de terceiros, sobretudo 
quando integrantes do mesmo núcleo familiar, consubstanciam início 
de prova material do labor rural, consoante inclusive consagrado na 
Súmula 73 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

“Súmula 73 – Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de ativi-
dade rural, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo 
parental.”

Não se exige, por outro lado, a apresentação de documentos que 
façam prova plena da atividade rural em relação a todo o período a 
comprovar, mas apenas início de prova material que cubra boa parte do 
tempo em discussão, de modo a viabilizar, em conjunto com a prova 
oral, um juízo de valor seguro acerca da situação fática.

De outra parte, afi gura-se possível o reconhecimento de atividade 
rural para fi ns previdenciários no período dos 12 aos 14 anos de idade. 
A jurisprudência deste Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e do 
Supremo Tribunal Federal é pacífi ca nesse sentido (TRF 4ªR – 3ª Se-
ção, EI 2001.04.01.025230-0/RS, Rel. Juiz Federal Ricardo Teixeira do 
Valle Pereira, j. 12.03.2003; STJ – AgRg no RESP 419601/SC, 6ª T., 
Rel. Min. Paulo Medina, DJ 18.04.2005, p. 399; e RESP 541103/RS, 5ª 
T., Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 01.07.2004; STF – AI 529694, Rel. 
Min. Gilmar Mendes, 2ª T., j. em 15.02.2005).

Ressalte-se, outrossim, que a Lei 8.213/91, em seu art. 55, § 2º, 
previu o cômputo do tempo rural anterior à sua vigência independen-
temente de contribuições, exceto para efeito de carência. O Superior 
Tribunal de Justiça, a propósito, consolidou entendimento no sentido da 
desnecessidade de recolhimento de contribuições para aproveitamento, 
no regime geral, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8.213/91 
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(ver ERESP 576741/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, 3ª Seção). 
O Supremo Tribunal Federal possui o mesmo posicionamento (AgRg.
RE 369.655/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 22.04.2005; e AgRg no RE 
339.351/PR, Rel. Min. Eros Grau, DJ 15.04.2005). Só há necessidade 
de comprovar o recolhimento de contribuições, pois, se se tratar de tem-
po rural posterior a outubro de 1991, para efeito de carência, ou para 
aproveitamento em regime próprio mediante contagem recíproca.

Registre-se, ainda, que o tempo de serviço rural sem o recolhimento 
das contribuições, em se tratando de regime de economia familiar, apro-
veita tanto ao arrimo de família como aos demais dependentes do grupo 
familiar que com ele exerceram a atividade (STJ – RESP 506.959/RS, 
Rel. Min. Laurita Vaz, j. em 07.10.03; e RESP 603.202, Rel. Min. Jorge 
Scartezzini, decisão de 06.05.04).

No caso dos autos, para fazer prova do exercício de atividade rural 
(nos períodos de 09.08.1978 a 15.03.1987, de 16.06.1989 a 09.01.1990 
e de 02.03.1991 a 30.04.1994, em regime de economia familiar), a par-
te-autora acostou aos autos os seguintes documentos:

a) certidão de nascimento da autora, em que seu pai está qualifi cado 
como agricultor, com assento em 1981 (fl . 08);

b) notas fi scais de entrada de produtos agrícolas e de produtor em 
nome do pai da autora, nos anos de 1993/1994 e 1997 (fl s. 12-17);

c) certidões de nascimento de irmãos da autora, em que seu pai está 
qualifi cado como agricultor, com assentos em 1981 (fl s. 63-65).

Os documentos constituem início de prova material.
Em justifi cação administrativa, realizada em 19.04.2011, foram ou-

vidas as testemunhas Tuna Schlosser Albrecht, Milton Benno Bender 
e Neri Moura dos Santos (fl s. 72-74), que confi rmaram que a autora 
laborou na agricultura, desde tenra idade, em regime de economia fami-
liar, na propriedade de seus pais, com apenas breves períodos de labor 
urbano, em épocas de safra ruim, e até 1994, quando abandonou o meio 
rural.

Cumpre salientar que, para caracterizar o início de prova material, 
não é necessário que os documentos apresentados comprovem, ano a 
ano, o exercício da atividade rural, seja porque se deve presumir a con-
tinuidade nos períodos imediatamente próximos, seja porque é inerente 
à informalidade do trabalho campesino a escassez documental.
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Assim, do cotejo da documentação apresentada com os depoimentos 
testemunhais, conclui-se que a demandante exerceu atividade rural em 
regime de economia familiar, nos períodos de 09.08.1978 a 15.03.1987, 
de 16.06.1989 a 09.01.1990 e de 02.03.1991 a 30.04.1994.

Com relação ao período posterior à competência de outubro de 1991, 
todavia, o cômputo do tempo de serviço rural para fi ns de obtenção 
dos benefícios garantidos na referida lei, inclusive a aposentadoria por 
tempo de serviço, depende do recolhimento de contribuição (art. 39, 
inciso II, da Lei nº 8.213/91 e Súmula nº 272 do STJ), o que não fi cou 
demonstrado nesses autos. Assim, os períodos de 01.11.1991 em diante 
não podem ser aproveitados para fi ns de obtenção de benefício urbano 
sem que recolhidas as contribuições.

Sendo assim, com relação aos períodos posteriores a outubro de 
1991, o reconhecimento somente tem validade para fi ns de eventual be-
nefício rural. O aproveitamento para fi ns de benefício urbano depende 
do recolhimento de indenização.

Dessa forma, tendo sido efetivamente comprovado seu labor rural 
nos períodos de 09.08.1978 a 15.03.1987, de 16.06.1989 a 09.01.1990 
e de 02.03.1991 a 31.10.1991, deverá o INSS promover a averbação de 
tais interregnos de tempo de serviço, os quais valem para todos os fi ns 
do Regime Geral da Previdência Social (inclusive para efeito de pleito 
de inativação rural por idade – art. 48, § 2º, da Lei nº 8.213/91), exceto 
carência, independentemente de indenização das contribuições corres-
pondentes, ressalvada esta apenas para efeito de contagem recíproca do 
período rural perante o serviço público.

Sucumbente, o INSS deve arcar com o pagamento dos honorários 
advocatícios, fi xados em R$ 1.000,00.

O INSS é isento do pagamento das custas na Justiça Estadual do Rio 
Grande do Sul, devendo, contudo, pagar eventuais despesas processu-
ais, como as relacionadas a correio, publicação de editais e condução de 
ofi ciais de justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação 
da Lei Estadual nº 13.471/2010, já considerada a inconstitucionalidade 
formal reconhecida na ADI nº 70038755864, julgada pelo Órgão Espe-
cial do TJ/RS).

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação, nos 
termos da fundamentação.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017373-51.2012.404.9999/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto

Apelante: Leonida Pereira
Advogado: Dr. Adriano José Ost

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE – INSS

EMENTA

Previdenciário. Art. 45 da Lei de Benefícios. Acréscimo de 25% in-
dependentemente da espécie de aposentadoria. Necessidade de assis-
tência permanente de outra pessoa. Natureza assistencial do adicional. 
Caráter protetivo da norma. Princípio da isonomia. Preservação da 
dignidade da pessoa humana. Descompasso da lei com a realidade so-
cial.

1. A possibilidade de acréscimo de 25% ao valor percebido pelo se-
gurado, em caso de este necessitar de assistência permanente de outra 
pessoa, é prevista regularmente para benefi ciários da aposentadoria por 
invalidez, podendo ser estendida aos demais casos de aposentadoria em 
face do princípio da isonomia.

2. A doença, quando exige apoio permanente de cuidador ao apo-
sentado, merece igual tratamento da lei a fi m de conferir o mínimo de 
dignidade humana e sobrevivência, segundo preceitua o art. 201, inciso 
I, da Constituição Federal.

3. A aplicação restrita do art. 45 da Lei nº 8.213/1991 acarreta viola-
ção ao princípio da isonomia e, por conseguinte, à dignidade da pessoa 
humana, por tratar iguais de maneira desigual, de modo a não garantir 
a determinados cidadãos as mesmas condições de prover suas necessi-
dades básicas, em especial quando relacionadas à sobrevivência pelo 
auxílio de terceiros diante da situação de incapacidade física ou mental.

4. O fi m jurídico-político do preceito protetivo da norma, por versar 
sobre direito social (previdenciário), deve contemplar a analogia tele-
ológica para indicar sua fi nalidade objetiva e conferir a interpretação 
mais favorável à pessoa humana. A proteção fi nal é a vida do idoso, 
independentemente da espécie de aposentadoria.

5. O acréscimo previsto na Lei de Benefícios possui natureza assis-
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tencial em razão da ausência de previsão específi ca de fonte de custeio e 
na medida em que a Previdência deve cobrir todos os eventos da doença.

6. O descompasso da lei com o contexto social exige especial apre-
ciação do julgador como forma de aproximá-la da realidade e conferir 
efetividade aos direitos fundamentais. A jurisprudência funciona como 
antecipação à evolução legislativa.

7. A aplicação dos preceitos da Convenção Internacional sobre Di-
reitos da Pessoa com Defi ciência assegura acesso à plena saúde e as-
sistência social, em nome da proteção à integridade física e mental da 
pessoa defi ciente, em igualdade de condições com os demais e sem 
sofrer qualquer discriminação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, votos 
e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 27 de agosto de 2013.
Des. Federal Rogerio Favreto, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação em 
que o autor, titular de aposentadoria por idade, objetiva a concessão do 
acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/91, sobre o valor 
de seu benefício, em virtude do agravamento de sua doença, fazendo-se 
necessário o auxílio de acompanhante.

Sentenciando, o MM. Juiz assim decidiu:
“Diante do exposto, na forma do artigo 269, I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido veiculado.”

Irresignada, a parte-autora interpôs apelação reiterando o seu pedido 
inicial, ou seja, requerendo que o INSS seja condenado a conceder o 
acréscimo de 25% previsto no art. 45 da Lei de Benefícios.

Oportunizadas as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação em 
que o autor, titular de aposentadoria por idade, objetiva a concessão 
do acréscimo de 25%, previsto no art. 45 da Lei nº 8.213/1991, sobre 
o valor de seu benefício, em virtude do agravamento de sua doença, 
fazendo-se necessário o auxílio de acompanhante.

A Lei de Benefícios determina a concessão do acréscimo de assistên-
cia permanente nos seguintes termos:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez do segurado que necessitar da assistência 
permanente de outra pessoa será acrescido de 25% (vinte e cinco por cento).

Parágrafo único. O acréscimo de que trata este artigo:
a) será devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal;
b) será recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado;
c) cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporável ao valor da pensão.”

Conforme se verifi ca da redação desse dispositivo da Lei nº 
8.213/1991, a possibilidade de acréscimo de 25% ao valor percebido 
pelo segurado, em caso de este necessitar de assistência permanente de 
outra pessoa, é prevista regularmente para benefi ciários da aposenta-
doria por invalidez, sem a previsão de extensão nos casos de benefício 
diverso. E nessa direção foi a decisão do magistrado a quo, julgando 
improcedente o pleito do autor pela ausência de previsão expressa na 
lei.

Contudo, proponho refl exão mais ampliada do sentido da norma e 
da sua fi nalidade, bem como a adoção de preceitos constitucionais e in-
ternacionais de proteção e concretização dos direitos humanos, em que 
se incluem os sociais, de natureza previdenciária e assistencial.

Do princípio da isonomia e da proteção à vida

Estender o adicional remuneratório para acompanhamento de ter-
ceiro à aposentadoria por tempo de contribuição, dentro de uma inter-
pretação mais literal ou formalista, poderia indicar alcance além dos 
ditames legais, por não haver norma positiva autorizando a concessão 
do acréscimo ao aposentado por tempo de contribuição.

Todavia, entendo que, além de uma análise sistêmica da norma, 
combinada com os preceitos basilares de proteção e fi nalidade do siste-
ma previdenciário, o tema merece abordagem sob a ótica do direito que 
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se busca proteger: o adicional de assistência de terceiro ao segurado 
inválido.

Nesse plano, a proteção complementar almejada pela norma é a 
vida, em que o norte deve ser a doença e suas decorrências, que im-
portam na exigência do apoio de um terceiro para conferir o mínimo de 
dignidade humana e sobrevivência, segundo o preceito constitucional 
da cobertura do risco social – art. 201, inciso I, da Carta Federal. Para 
tanto, a lei criou um adicional fi nanceiro no benefício previdenciário, 
objetivando dar cobertura econômica ao auxílio de um terceiro contra-
tado ou familiar para apoiar o segurado que necessite de guarida nos 
atos diários, quando sua condição de saúde não suporte a realização 
desses atos de forma autônoma.

O fato de a Lei de Benefícios, no seu art. 45, associar o acréscimo 
de 25% no valor do benefício somente às situações de invalidez de-
monstra, por um lado, uma hipótese objetiva de cabimento, mas, de 
outra banda, indica que a origem da proteção foi lincar com a situação 
mais fl agrante da necessidade de apoio suplementar pela condição de 
inválido. Entretanto, a melhor interpretação não pode ser restritiva ao 
direito de proteção da dignidade da pessoa humana, sob pena de estar 
em desconformidade com o conceito de proteção ao risco social previ-
denciário.

A melhor exegese da norma orienta, ainda, a interpretação sistemáti-
ca do princípio da isonomia, em que o fato de a invalidez ser decorrente 
da aposentadoria ou episódio posterior a ela não pode excluir a proteção 
adicional ao segurado que passa a ser inválido e necessitante do auxílio 
de terceiro, como forma de garantir o direito à vida, à saúde e à digni-
dade humana.

A aplicação restrita do dispositivo legal em debate acarreta violação 
ao princípio da isonomia e, por conseguinte, à dignidade da pessoa hu-
mana, uma vez que se estaria tratando iguais de maneira desigual, de 
modo a não garantir a determinados cidadãos as mesmas condições de 
prover suas necessidades básicas, em especial quando relacionadas à 
sobrevivência pelo auxílio de terceiros diante da situação de incapaci-
dade física.

Qual a diferença entre o aposentado por invalidez que necessita do 
auxílio permanente de terceiro e outro, aposentado por qualquer das 
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modalidades de aposentadoria previstas em lei, que sofre de uma do-
ença diagnosticada depois e que remeta a necessidade do mesmo apoio 
de terceiro? Nenhuma, salvo o momento da ocorrência da “grande in-
validez”!

Óbvio que, pelo fato de a pessoa idosa ter uma tendência maior ao 
adoecimento ou ao agravamento de eventuais enfermidades, essa inter-
pretação extensiva e conforme os preceitos basilares da proteção e da 
efetividade dos direitos fundamentais da pessoa humana deve merecer 
a cautela de aplicação a situações excepcionais, em que a condição de 
invalidez é incontroversa, bem como a necessidade de assistência per-
manente de terceiro.

Aliás, o caráter personalíssimo do acréscimo postulado (porque é 
calculado em relação ao benefício originário e cessa com a morte do 
aposentado) é complementado pelo rol de situações previstas no Anexo 
I do Decreto nº 3.048/1999, sem falar que essa relação não pode ser 
considerada exaustiva, desde que comprovada outra hipótese por meio 
de perícia médica.

Compreender de forma diversa seria levar ao absurdo de exigir que 
o cidadão peça a conversão ou transformação da sua condição de apo-
sentado por idade e/ou tempo de contribuição para aposentadoria por 
invalidez, já que mantém a qualidade de segurado por estar em gozo do 
benefício (art. 14 da Lei nº 8.213/91). Tudo isso com o objetivo poste-
rior de pleitear o adicional de acompanhamento de terceiro.

Ou seja, por que usar uma maratona judicial para mudar sua natureza 
de benefi ciário do sistema previdenciário, quando a causa que lhe con-
fere o direto à proteção adicional decorre da gravidade de sua doença? 
Esta sim é o fundamento a ser protegido pelo direito normativo, a fi m 
de garantir direito à vida com mínimas condições de saúde!

Nesse diapasão, merece registro passagem comentada pelo Ministro 
Peçanha Martins do Superior Tribunal de Justiça, ao defender a possi-
bilidade de extensão do benefício com proventos integrais a servidor 
público que sofre de um mal de idêntica gravidade àqueles menciona-
dos no rol do § 1º do art. 186 da Lei 8.112/90, citando o Ministro José 
Delgado:

“Não se pode apegar-se, de forma rígida, à letra fria da lei, e sim considerá-la com 
temperamentos, tendo-se em vista a intenção do legislador, mormente perante o preceito 
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maior insculpido na Constituição Federal garantidor do direito à saúde, à vida e à dignida-
de humana e levando-se em conta o caráter social do Fundo, que é, justamente, assegurar 
ao trabalhador o atendimento de suas necessidades básicas e de seus familiares.” (REsp 
942.530-RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 29.03.2010)

Da analogia e da interpretação mais favorável da lei

Afora a busca do tratamento isonômico entre iguais (segurados in-
válidos), tem-se ainda a possibilidade da interpretação ou sob o argu-
mento da analogia ou sob o argumento a contrário. Sob a ótica desta 
interpretação, fi camos limitados à hipótese da proteção complementar 
prescrita expressamente pela lei, ou seja, na situação de aposentadoria 
por invalidez. Já pelo argumento da analogia, estende-se a interpretação 
para casos similares ou que possuam idêntica proteção, como a situação 
de invalidez posterior à aposentadoria, com incontroversa comprova-
ção da necessidade de auxílio permanente de terceiro, como no caso 
em tela.

Portanto, no plano lógico-formal, esses dois argumentos, que condu-
zem a resultados completamente diferentes, têm a mesma legitimidade. 
Não se trata de mera escolha ao gosto e ao sabor do intérprete, mas de 
verifi cação combinada com o fi m jurídico-político do preceito proteti-
vo da norma, mormente por versar sobre direito social (previdenciário) 
imanente à concretização do preceito maior da dignidade da pessoa hu-
mana.

E nesse sentido é o ensinamento de Karl Engish ao estudar o pensa-
mento jurídico, a partir de uma visão sistêmica e uma aplicação prática:

“Verifi camos que a escolha entre o argumento da analogia e o argumento a contrário 
não pode de fato fazer-se no plano da pura lógica. A lógica tem que se combinar com a 
teleológica. Quer isso dizer: o processo formal de concludência, que, é claro, tem de ser 
logicamente correto, praticamente só funciona em ligação com determinados conhecimentos 
materiais que têm de ser adquiridos por meio de uma metódica especifi camente jurídica. 
Podemos mesmo avançar mais um passo e afi rmar: o argumento jurídico da analogia não 
se nutre apenas da sua segurança lógica e da sua aplicabilidade jurídico-prática baseada 
na ‘semelhança jurídica’, mas mergulha as suas raízes ainda mais profundamente no chão 
do Direito ao pressupor que, para aplicação deste, os preceitos legais e consuetudinários 
podem e devem ser frutuosos não só direta como ainda indiretamente. Os juízos de valor 
gerais da lei e do Direito consuetudinário devem regular e dominar não só os casos a que 
imediatamente respeitam, mas também aqueles que apresentam uma confi guração seme-
lhante.” (Introdução ao pensamento jurídico. 6. ed. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 
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1983. p. 292-3, grifei)

Mesmo assim, não é muito fácil determinar, em cada caso concreto, 
a justa relação entre o argumento de analogia e o da interpretação mais 
literal (a contrário), até porque também existe uma linha fronteiriça 
entre interpretação e analogia.

Se a interpretação assenta-se na regra de que ela encontra o seu li-
mite onde o sentido possível das palavras já não dá cobertura a uma 
decisão jurídica (Heck: “O limite das hipótese de interpretação é o ‘sen-
tido possível da letra’”), é nesse ponto que começa a indagação de um 
argumento de analogia. É por isso que K. Engish defende que, “de um 
modo geral, podemos dizer: a analogia insere-se por detrás da interpre-
tação, por detrás mesmo da interpretação extensiva” (Ob. Cit., p. 294).

É por isso que, mesmo entendendo que uma interpretação extensiva 
da regra legal solvesse a questão sub judice, acrescento o fundamento 
da aplicação analógica dos preceitos jurídicos, a fi m de não deixar dúvi-
das sobre a aplicabilidade da proteção assistencial invocada pelo autor.

Dessa forma, utilizando uma analogia teleológica, pode-se descobrir 
o pensamento fundamental da vontade do legislador ou, melhor ainda, 
a fi nalidade objetiva da norma, que pelo seu signifi cado tem os fi ns 
inerentes ao preceito da proteção da vida do cidadão (no caso, do apo-
sentado), fundada na apreensão do seu respectivo sentido. Com isso, 
tanto se pode, pela analogia da lei, partir de uma regra isolada e dela re-
tirar um pensamento fundamental aplicável a casos semelhantes como, 
pela analogia do Direito, que surge da pluralidade de normas jurídicas, 
desenvolver princípios mais gerais e aplicar a casos que não cabem em 
nenhuma norma jurídica.

Em qualquer das analogias interpretativas, seja a da regra pontual 
(art. 45 da Lei de Benefícios), seja a do direito protegido (vida do se-
gurado pela assistência complementar de terceiro), obtêm-se elementos 
sólidos de extensão da norma para o aposentado que se torna inválido 
posteriormente, diante da sua fi nalidade de caráter social e proteção à 
vida.

Corrobora tudo isso o entendimento da interpretação mais favorá-
vel da norma, em especial quando se lida com a efetivação de direitos 
sociais, como, no caso, os de natureza previdenciária, ainda mais com 
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coloração assistencial. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tri-
bunal de Justiça também tem afi rmado a interpretação teleológica e fi -
nalística da norma, mesmo que dispondo sobre temas diversos:

“TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. 
INCIDÊNCIA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. CARDIOPATIA GRAVE. 
ISENÇÃO. TERMO INICIAL: DATA DO DIAGNÓSTICO DA PATOLOGIA. DECRETO 
REGULAMENTADOR (DECRETO Nº 3.000/99, ART. 39, § 5º) QUE EXTRAPOLA OS 
LIMITES DA LEI (LEI 9.250/95, ART. 30). INTERPRETAÇÃO.

(...)
6. A interpretação fi nalística da norma conduz ao convencimento de que a instituição 

da isenção de imposto de renda sobre proventos de aposentadoria em decorrência do aco-
metimento de doença grave foi planejada com o intuito de desonerar quem se encontra em 
condição de desvantagem pelo aumento dos encargos fi nanceiros relativos ao tratamento 
da enfermidade que, em casos tais (previstos no art. 6º da Lei 7.713/88), é altamente 
dispendioso.

(...)” (STJ, Primeira Turma, REsp 812799 – 2006/0017416-6, Rel. Ministro José Del-
gado, j. 12.06.2006)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. TRABALHADOR UR-
BANO. ARTIGOS 25, 48 E 142 DA LEI 8.213/91. PERDA DA QUALIDADE DE SE-
GURADO. ARTIGO 102, § 1º, DA LEI 8.213/91. IMPLEMENTAÇÃO SIMULTÂNEA. 
PRESCINDIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS. IDADE 
MÍNIMA E RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS. PRECEDENTES. 
ARTIGO 24, PARÁGRAFO ÚNICO. NÃO APLICABILIDADE. AGRAVO INTERNO 
DESPROVIDO.

(...)
VII – Ademais, cumpre relembrar que o caráter social da norma previdenciária requer 

interpretação fi nalística, ou seja, em conformidade com os seus objetivos.
(...)” (STJ, Quinta Turma, REsp 773371 – 2005/0134063-5, Rel. Ministro Gilson Dipp, 

j. 24.10.2005)

No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal: “A interpretação 
teleológica ao dispositivo supramencionado revela que a intenção do 
legislador foi a de punir aqueles que buscam furtar-se ao cumprimento 
da pena alternativa” (STF, Primeira Turma, HC 95370, Rel. Ministro 
Ricardo Lewandowski, j. 31.03.2009).

Do caráter assistencial do complemento ao benefício

Se não bastasse essa compreensão, ainda poderia ser agregado que 
o acréscimo de 25% ao benefício previdenciário possui natureza assis-
tencial, tanto que o próprio dispositivo legal remete à expressão “da as-
sistência permanente de outra pessoa”, que, combinado com o princípio 
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da “universalidade de atendimento, signifi ca, por seu turno, a entrega 
das ações, das prestações e dos serviços de seguridade social a todos 
os que necessitem, tanto em termos de previdência social – observado o 
princípio contributivo – como no caso da saúde e da assistência social” 
(Castro; Lazzari, 2010, p. 114 – g. n.).

Quanto à fonte de custeio do acréscimo de assistência complementar 
e da possibilidade ora sustentada, de aplicação extensiva ao art. 45 da 
Lei de Benefícios, a lei não faz menção a nenhum lastro contributivo 
específi co, provavelmente pela sua natureza assistencial, que garante a 
prestação pelo Estado, independentemente de contribuição à segurida-
de social (art. 203, CF). Oportuno, nesse aspecto, o registro anotado no 
trabalho acadêmico de Maria Eugênia Bento de Melo, produzido junto 
à Universidade do Sul de Santa Catarina:

“Assim, a aplicação do acréscimo de 25% da aposentadoria por invalidez não pode ser 
interpretada de forma isolada, uma vez que a fonte de custeio desse percentual é a mesma 
para todas as espécies de aposentadoria do RGPS. Nesse norte, a medida plausível a ser 
adotada seria a aplicação extensiva. Isso porque, se se entender que não há fonte de custeio 
para a extensão às demais espécies de aposentadoria, da mesma forma, dever-se-ia entender 
que não há fonte de custeio para a própria extensão da aposentadoria por invalidez. E assim 
seria porque em momento algum a legislação aponta a fonte de custeio para o acréscimo 
dos aposentados por invalidez.” (A possibilidade de extensão do acréscimo de 25% previsto 
no artigo 45 da Lei nº 8.213/91 aos demais benefícios de aposentadorias do Regime Geral 
da Previdência Social. UNISUL, Tubarão/SC, 2010 – destaquei)

No mesmo diapasão aponta outro estudo desenvolvido em especiali-
zação de Direito Previdenciário:

“Destarte, uma vez evidenciado que o artigo 45 da Lei 8.213/91 tem natureza puramente 
assistencial, a aplicação desse dispositivo exclusivamente aos aposentados por invalidez 
viola não só os princípios da isonomia e da dignidade da pessoa humana como também 
os princípios que regem a assistência social no Brasil, quais sejam, supremacia do atendi-
mento das necessidades sociais, universalização dos direitos sociais, respeito à dignidade 
do cidadão e igualdade de direitos no acesso ao atendimento.” (RODRIGUES, Maurício 
Pallotta. Da natureza assistencial do acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da Lei 8.213, 
de 24 de julho de 1991)

Com isso, também fi ca afastada a eventual alegação de confl ito com 
o § 5º do art. 195 da Lei nº 8.213/91 da CF: “Nenhum benefício ou 
serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total”. Se não existe fonte espe-
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cífi ca para o principal – adicional de 25% aos aposentados por invalidez 
– nem para as demais hipóteses especiais a serem estendidas, incidirá 
tal exigência. E, como já dito, a falta de previsão específi ca de custeio 
decorre do seu caráter assistencial.

Diante desse enfoque, também entendo que, independentemente da 
modalidade em que se tenha aposentado o segurado, uma vez compro-
vada a condição de inválido e a real necessidade permanente de assis-
tência de outra pessoa, o segurado terá direito ao acréscimo previsto 
no art. 45 da Lei de Benefícios. Trata-se, como assinalado no tópico 
anterior, da busca da melhor interpretação da norma pela sua fi nalidade 
protetiva e com efeito prospectivo, objetivando conferir maior vigência 
aos princípios que regem a seguridade e a assistência social.

Portanto, afora a busca da melhor efetividade ao direito protegido, 
em que caberá ao julgador solucionar a causa atento aos fi ns da norma 
aplicável ao caso concreto, incide adicionalmente o aspecto assistencial 
ao complemento do benefício de aposentadoria, redobrando a necessi-
dade de fl exibilização da regra, com norte na proteção à saúde e à vida 
do segurado.

Do descompasso da norma com a realidade

É normal a lógica de a produção legislativa suceder às tendências e 
às necessidades da sociedade. É por isso que as normas legais discipli-
nam as relações da comunidade a partir do diagnóstico pretérito e, mes-
mo devendo ser atualizadas com a evolução histórica, decorrente das 
mutações econômicas, sociais e políticas, de regra, não acompanham as 
mutações da vida em sociedade.

A disciplina previdenciária em apreço tem seu mérito ao agregar um 
plus remuneratório ao aposentado por invalidez que, por decorrência 
da gravidade da sua doença ou defi ciência física, necessita do auxílio 
permanente de terceiro. Sem discutir a sufi ciência do acréscimo fi nan-
ceiro na aposentadoria, pelo menos propicia a contratação de terceiro 
ou a compensação de disponibilização de familiar que abdica do seu 
trabalho (total ou parcial) para auxiliar o segurado inválido.

Entretanto, com o passar do tempo, apresentam-se situações novas 
que merecem idêntica proteção, como o caso de invalidez posterior à 
aposentadoria obtida por idade ou tempo de contribuição. Daí a ne-
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cessidade de atualizar a norma previdenciária, a fi m de conferir maior 
efetividade ao direito protegido, no caso, a vida, pela gravidade da 
doença: invalidez.

Atento a esse descompasso, o atuante Senador Paulo Paim, com des-
taque no tema previdenciário pela sua permanente luta na defesa dos 
aposentados e dos pensionistas, já apresentou projeto de lei – PL nº 
493/2011 – alterando o art. 45 da Lei de Benefícios, já remetido à Câ-
mara dos Deputados (PL nº 4.282/2012). Vejamos a proposta da nova 
disciplina legislativa:

“Art. 45. O valor da aposentadoria por invalidez, por idade, por tempo de serviço e 
da aposentadoria especial do segurado que necessitar da assistência permanente de outra 
pessoa, por razões decorrentes de doença ou defi ciência física, será acrescido de vinte e 
cinco por cento.”

Assim, enquanto a atualização legislativa está a caminho, cabe a ve-
rifi cação da possibilidade de extensão do benefício a partir da prova 
inconteste de cada caso concreto. E, nesse ponto, se não contemplado o 
direito na via administrativa e judicializada a questão, cumpre papel de 
relevante sensibilidade social ao julgador, no sentido de melhor aproxi-
mar a norma da realidade social.

Com isso, antecipa-se o operador do direito à evolução legislativa, 
pautado pelo atendimento dos requisitos de fato e adotando princípios 
gerais de direito, como a analogia e a isonomia, antes sustentadas. 
Mais ainda, muitas vezes a jurisprudência contribui decisivamente para 
apressar o legislador no aperfeiçoamento do sistema normativo previ-
denciário.

Mesmo já sufi cientes as razões para o deferimento do pleito, esse 
registro constitui mais uma demonstração da necessidade de conferir 
interpretação mais favorável da lei para melhor solver o caso concreto, 
em especial quando a prova é induvidosa e estamos diante da concre-
tização de direitos sociais, como os de natureza previdenciária e assis-
tencial.

Da aplicação da Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Defi ciência

Além da utilização dos princípios estruturantes dos direitos sociais 
já incorporados à fundamentação dessa decisão, a não atualização da 
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legislação ordinária pode ser resolvida, de forma complementar, com a 
aplicação das normas internacionais sobre os direitos das pessoas com 
defi ciência.

A Constituição da República, pelo art. 5º, §§ 1º e 2º, atribui sta-
tus diferenciado no plano do direito interno aos direitos fundamentais 
decorrentes de tratados internacionais, mediante sua incorporação ao 
ordenamento jurídico brasileiro e sua exigibilidade imediata e direta 
no campo do ordenamento jurídico nacional, na linha sustentada por 
Flávia Piovesan:

“A Constituição de 1988 recepciona os direitos enunciados em tratados internacio-
nais de que o Brasil é parte, conferindo-lhes natureza de norma constitucional. Isto é, os 
direitos constantes nos tratados internacionais integram e complementam o catálogo de 
direitos constitucionalmente previsto, o que justifi ca estender a esses direitos o regime 
constitucional conferido aos demais direitos e garantias fundamentais. Tal interpretação é 
consonante com o princípio da máxima efetividade das normas constitucionais, pelo qual, 
no dizer de Jorge Miranda, a uma norma fundamental tem de ser atribuído o sentido que 
mais efi cácia lhe dê.” (A Constituição brasileira de 1988 e os tratados internacionais de 
proteção dos direitos humanos. In: ______. Temas de Direitos Humanos. 2. ed. São Paulo: 
Max Limonad, 2003. p. 58)

Afora esse tratamento especial do constituinte de 1988 aos direitos 
e garantias individuais, a Emenda Constitucional nº 45/2004, ao inse-
rir o § 3º no art. 5º da Carta Magna, alçou equivalência de emenda 
constitucional aos tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos, se aprovados, em cada Casa do Congresso Nacional, em dois 
turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros.

Ao mesmo tempo, o Brasil é signatário da Convenção Internacional 
sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, acolhida formalmen-
te no ordenamento jurídico nacional pelo Decreto nº 6.949, de 25 de 
agosto de 2009, que afi rma que seu conteúdo, incluído o Protocolo Fa-
cultativo, “serão executados e cumpridos tão inteiramente como neles 
se contém” (art. 1º). Antes disso, o Governo brasileiro depositou ins-
trumento de ratifi cação junto à Organização das Nações Unidas, em 1º 
de agosto de 2008, após aprovação do Congresso Nacional do Decreto 
Legislativo nº 186/08 (DOU de 10.07.2008), observando o novo rito de 
maioria qualifi cada e votação em dois turnos, previsto no § 3º do art. 
5º da Constituição Federal.
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Com esses atos de efetivo exercício da soberania nacional, o Bra-
sil reconhece que toda pessoa faz jus a todos os direitos e liberdades 
estabelecidos na referida Convenção, “reafi rmando a universalidade, a 
indivisibilidade e a inter-relação de todos os direitos humanos e liber-
dades fundamentais, bem como a necessidade de garantir que todas as 
pessoas com defi ciência os exerçam plenamente, sem discriminação” 
(Preâmbulo, letra c).

Em diversas previsões dessa Convenção, reiteram-se os comandos 
tradicionais da histórica Declaração Universal dos Direitos Humanos, 
com a particularidade de promover a igualdade, a partir do reconheci-
mento de “que a discriminação contra qualquer pessoa, por motivo de 
defi ciência, confi gura violação da dignidade e do valor inerentes ao ser 
humano” (Preâmbulo, letra h).

Os fundamentos prosseguem na afi rmação da igualdade, incorporan-
do “que a família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem 
o direito de receber a proteção da sociedade e do Estado” e “que as 
pessoas com defi ciência e seus familiares devem receber a proteção e 
a assistência necessárias para tornar as famílias capazes de contribuir 
para o exercício pleno e equitativo dos direitos das pessoas com defi ci-
ência” (Preâmbulo, letra x – grifei).

Dentro do propósito (artigo 1) da Convenção, é destacada a necessi-
dade de “promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo 
de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as 
pessoas com defi ciência”, sempre em respeito à dignidade humana.

E existe maior necessidade de dignidade humana que receber o 
apoio para enfrentar os encargos extras da invalidez? Nesse ponto, cabe 
anotar que o estado de invalidez atribui condição de pessoa defi ciente, 
o que, no caso em tela, é incontroverso pela prova presente nos autos.

A concretização dos direitos humanos e fundamentais da pessoa de-
fi ciente deve contemplar os diferentes aspectos, como os de ordem eco-
nômica, social e cultural, a fi m de que determinada defi ciência – como a 
limitação para atos da vida civil decorrente da invalidez – não constitua 
discriminação contra essas pessoas. E como se deve dar a efetiva prote-
ção legal contra a discriminação por qualquer motivo?

No caso em apreço, a discriminação é constada na regra normativa 
(art. 45 da LBPS), que não contempla o direito de assistência adicional 
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ao segurado somente porque a invalidez foi posterior à aposentadoria.
A solução para esse vácuo legal está na aplicação de diversos pre-

ceitos da Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com De-
fi ciência, quando: i) confere proteção da integridade física e mental 
da pessoa defi ciente para ter igualdade de condições com os demais 
(art. 17); ii) assegura acesso a serviços de saúde, incluindo serviços de 
reabilitação (art. 25); iii) prevê a inclusão na comunidade e em todas 
os aspectos da vida social (art. 26, b), que pode ser concretizada pelo 
auxílio de terceiros ao inválido.

Mais que essas previsões gerais e principiológicas, já sufi cientes à 
extensão do direito em debate, a Convenção, no seu artigo 28, ao dispor 
sobre o padrão de vida e a proteção social adequados, reporta o dever 
de assegurar às pessoas com defi ciência e às suas famílias, particular-
mente a mulheres, crianças e idosos, “a assistência do Estado em rela-
ção a seus gastos ocasionados pela defi ciência, inclusive treinamento 
adequado, aconselhamento, ajuda fi nanceira e cuidados de repouso” 
(letra c). E, prosseguindo, no plano da seguridade social, os Estados
-Partes da Convenção devem “assegurar igual acesso de pessoas com 
defi ciência a programas e benefícios de aposentadoria” (letra e) – gri-
fei.

Claro que a defesa da transposição dos preceitos e das disposições 
convencionais de origem internacional ao plano interno e concreto das 
relações interpessoais decorre de sua efi cácia legal pela constituciona-
lização das normas de direitos humanos. Contudo, sou ainda mais ra-
dical, no sentido de que a norma internacional prevalece sobre a norma 
constitucional, mormente quando subscrita pelo Estado e incorporada 
depois da EC nº 45/2004.

No caso brasileiro, as proteções à pessoa defi ciente e idosa não en-
frentam contraposição no ordenamento constitucional brasileiro, mas 
sim complementação, como se observam dos arts.: i) 23, II, e 24, XIV 
– competência legislativa comum e concorrente dos entes federados 
em cuidar da saúde e da assistência, da proteção e das garantias das 
pessoas portadoras de defi ciência; ii) 203, IV e V – dever do Estado 
de prestar assistência social a pessoas portadoras de defi ciência, para 
promoção de sua integração à vida comunitária e garantia de renda 
básica; e, especialmente, iv) 201, § 1º, que permite a adoção de crité-
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rios diferenciados na concessão de aposentadoria para segurados por-
tadores de defi ciência.

Afora a omissão legislativa na regulamentação desses preceitos 
constitucionais, verifi ca-se a restrição da legislação ordinária em deba-
te – art. 45 da LBPS –, ao prever o adicional ao valor da remuneração 
apenas ao aposentado por invalidez. Mas nesse ponto, a supremacia dos 
direitos e garantias individuais internacionalmente consagrados, con-
forme já registrado, remetem à aplicação da norma mais benéfi ca ao 
ser humano, seja ela interna ou internacional (MELLO, Celso A. O 
parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição Federal. In: TORRES, Ricar-
do Lobo. Teoria dos direitos fundamentais. Rio de Janeiro: Renovar, 
1999. p. 27).

Em síntese, a proteção às pessoas com defi ciência, como no caso de 
invalidez, agravada pela velhice e pela necessidade de apoio perma-
nente de outra pessoa, deve ser efetivada com a aplicação dos direitos à 
saúde, ao combate à discriminação e ao respeito à dignidade, previstos 
e acolhidos na Convenção Internacional pelo Brasil, em complemento 
às disposições antes referidas, que atendem os objetivos fundamentais 
da Carta Federal de erradicar as desigualdades sociais e promover o 
bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação (art. 3º, incisos 
III e IV, CF).

Portanto, fi lio-me ao entendimento segundo o qual os tratados de 
direitos humanos – como a Convenção dos Direitos das Pessoas Por-
tadoras de Defi ciência – possuem estatura constitucional, ainda mais 
quando submetidos ao procedimento estabelecido pela EC nº 45/2004, 
tendo em vista que esta percepção melhor se coaduna com as concep-
ções contemporâneas na ordem internacional. Considerando que equi-
valem às emendas constitucionais, são, em matéria de direitos huma-
nos, cláusulas pétreas (art. 60, § 4º, IV, CF).

Nessa perspectiva, os confl itos ocasionados entre tratado e Consti-
tuição devem ser solucionados pela aplicação da norma mais favorável 
à vítima da violação do direito humano, titular do direito, como tarefa 
hermenêutica de incumbência do julgador. Exemplo disso são as deci-
sões das cortes internacionais pela prevalência da maior proteção aos 
direitos humanos, decidindo, inclusive, que um Estado tenha que ade-
quar as suas normas constitucionais e legais aos valores consagrados na 
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Convenção Americana, como ocorreu no caso “La última tentación de 
Cristo” (Olmedo Bustos y otros vs. Chile).

Portanto, esse derradeiro fundamento, mesmo que aparentemen-
te dispensável por toda a fundamentação até aqui despendida, faz-se 
para demonstrar a grandeza e a necessidade de afi rmar a igualdade 
e a isonomia no tratamento da assistência permanente de outra pes-
soa, prevista no art. 45 da Lei nº 8.213/91, quando acometido de in-
validez, mesmo que posterior à aposentação, em nome da proteção à 
vida e à saúde do segurado, que a própria norma deve proteger, e, por 
consequên cia, estender sua aplicação concreta.

Da jurisprudência local

Para arremate das conclusões, mesmo verifi cando pouca abordagem 
concreta da doutrina sobre o tema e da jurisprudência desse Tribunal, 
não desconheço precedente de aplicação restritiva do benefício com-
plementar previsto no art. 45 da Lei de Benefícios (Apelação cível nº 
2001.72.07.002588-4, 5ª Turma – TRF4, Des. Federal Ricardo Teixeira 
do Valle Pereira, d.j.u. 11.02.2004). Por outro lado, anoto recente de-
cisão do Juiz Federal Andrei Pitten Velloso, que assim se manifestou:

“O recorrente é benefi ciário de aposentadoria de contribuição (...), então de aposenta-
doria por invalidez, o que, em princípio, impediria a concessão do acréscimo previsto no 
art. 45 da Lei nº 8.213/91.

Ocorre que se afi gura possível a aplicação analógica do acréscimo previsto no art. 45 
da LBPS para as aposentadorias por idade ou tempo de serviço, desde que cumpridos estes 
requisitos: a) comprovação da incapacidade defi nitiva, que justifi caria a concessão da apo-
sentadoria por invalidez, caso o benefi ciário já não estivesse aposentado; e b) necessidade 
de assistência permanente de outra pessoa.

A possibilidade da aplicação analógica do art. 45 da LBPS à espécie decorre, sobre-
tudo, do fato de a lei não exigir que a ajuda de terceiros seja necessária desde o início 
da incapacidade. Assim, se alguém que se aposentou por incapacidade e posteriormente 
passou a necessitar da ajuda permanente de terceiro faz jus ao benefício, com maior razão 
é de se assegurar tal benefício àquele que, após contribuir por toda a sua vida para a pre-
vidência, preencheu os requisitos legais para a aposentadoria e, posteriormente, tornou-se 
defi nitivamente incapaz e passou a necessitar da ajuda permanente de terceiro.” (Recurso 
Inominado 2007.72.59.000245-5, 1ª Turma Recursal de Santa Catarina, Rel. Juiz Federal 
Andrei Pitten Velloso)

No mesmo sentido, destaco conclusão do voto-vista – mesmo que 
vencido – do Juiz José Antonio Savaris, que, na esteira de diversos ou-
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tros precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, sus-
tentou um posicionamento pró-ativo do julgador na aplicação da lei aos 
casos concretos, mediante ajustamento das diretrizes gerais diante das 
exigências de justiça oferecidas pelo caso, para fl exibilizar os requisitos 
legais em nome do postulado da igualdade, e em face de uma evidente 
situação de necessidade, bem como para evitar consequências iníquas 
ou desarrazoadas:

“Todavia, é desimportante a espécie de benefício de que se encontra em gozo o segurado. 
O que releva é a identidade de situação fática (incapacidade total e necessidade de assistência 
permanente de outra pessoa), o que me faz reconhecer, em nome da necessidade de recur-
sos para subsistência e do postulado da igualdade, que faz jus ao acréscimo pretendido.” 
(Incidente de Uniformização do JEF nº 0010550-56.2009.404.7254/SC)

Nesse quadro, associo-me à compreensão de que, na aplicação das 
normas legais, só pode ser buscado o seu fi m social quando passível de 
mais de uma interpretação, hipótese em que o magistrado deverá optar 
pela que mais satisfaça a fi nalidade da norma e concretize os direitos 
sociais. E, no plano previdenciário, o papel do julgador reveste-se de 
maior compromisso com a realidade social, não devendo ele seguir de 
fronte baixa o que textualmente diz a legislação, mas utilizar o seu po-
der-dever de constituir a norma para o caso concreto, dentro do espaço 
de construção jurisprudencial pautada pela equidade, na tarefa de aper-
feiçoamento do sistema de proteção social, com base na igualdade e na 
viabilização de meios de subsistência do segurado.

Da mesma forma, o preenchimento de lacuna pode ser solvido com a 
aplicação dos princípios gerais da isonomia, da igualdade e do combate 
à discriminação à pessoa defi ciente, previstos nas convenções interna-
cionais reconhecidas pelo Brasil, como forma de garantir dignidade à 
pessoa humana.

Do caso concreto

A parte-autora, atualmente com 76 anos, percebe aposentadoria por 
idade, devida ao trabalhador rural, desde 26.02.1993.

Para demonstrar a condição de invalidez e a necessidade permanen-
te de outra pessoa para conduzir e realizar os atos da vida civil, foram 
juntados aos autos dois atestados médicos (fl s. 08 e 31) que relatam que 
a demandante não possui condições para o trabalho diário por estar 
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realizando tratamento ortopédico.
Nesse sentido, foi ouvida a testemunha Pedro Paulo de Barros (CD 

à fl . 41), que confi rmou que a parte-autora necessita de auxílio para os 
atos cotidianos, pois faz uso contínuo de medicamentos, mora sozinha 
e não possui contato com os fi lhos.

Portanto, superado o atendimento desses requisitos materiais, resta 
defi nir se o adicional de apoio ao aposentado por invalidez pode ser 
estendido às demais hipóteses, como na categoria de aposentado por 
idade.

Nesse plano, conforme extensivamente fundamentado no curso des-
sa análise, o adicional pleiteado é devido, porque:

i) objetiva proteger a vida do segurado, em que o evento da doença 
é que torna a invalidez dependente da necessidade de apoio de outra 
pessoa;

ii) a hipótese restritiva do art. 45 da Lei de Benefícios deve ser afas-
tada pelo direito de isonomia ao segurado, imanente à concretização do 
preceito maior da dignidade da pessoa humana;

iii) o fi m jurídico-político do preceito protetivo da norma, mormen-
te por versar sobre direito social (previdenciário), deve contemplar a 
analogia teleológica para indicar sua fi nalidade objetiva e conferir a 
interpretação mais favorável à pessoa humana;

iv) possui natureza assistencial, em face da ausência de qualquer 
lastro contributivo específi co e na medida em que a Previdência deve 
cobrir todos os eventos da doença;

v) o julgador deve ter a sensibilidade social para se antecipar à evo-
lução legislativa quando em descompasso com o contexto social, como 
forma de aproximá-la da realidade e conferir efetividade aos direitos 
fundamentais;

vi) a solução para esse vácuo legal também está na aplicação dos 
preceitos da Convenção Internacional sobre Direitos da Pessoa com 
Defi ciência, já incorporados e internalizados ao ordenamento jurídico 
nacional, assegurando acesso à plena saúde e à assistência social, em 
nome da proteção à integridade física e mental da pessoa defi ciente, 
em igualdade de condições com os demais e sem sofrer qualquer dis-
criminação.

Em suma, na esteira do ensinamento basilar do mestre Carlos Ma-
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ximiliano, para o mesmo problema – necessidade de apoio permanente 
de terceiro –, seja decorrente de incapacidade originária ou posterior, o 
remédio deve ser o mesmo: acréscimo do adicional de 25% ao benefí-
cio de aposentadoria, a fi m de conferir tratamento igualitário.

Por fi m, ressalvo que a aplicação extensiva deve ser adotada em si-
tuações especiais, como no caso em tela, em que está incontroversa a 
condição de inválido do recorrente, pela comprovação do tratamento 
ortopédico e a exigência de ajuda de terceiros.

Nesses termos, merece reforma a sentença, a fi m de condenar o INSS 
ao pagamento do acréscimo de 25% a contar da data em que requerido 
administrativamente, qual seja, 25.04.2011 (fl . 07).

Dos consectários

a) Correção monetária e juros de mora
Os juros de mora devem ser fi xados à taxa de 1% ao mês, a contar 

da citação, com base no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/1987, aplicável, 
analogicamente, aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu 
caráter alimentar, consoante fi rme entendimento consagrado na juris-
prudência do STJ e na Súmula nº 75 e em julgados deste TRF4.

A correção monetária incidirá a contar do vencimento de cada pres-
tação e será calculada pelos índices ofi ciais e jurisprudencialmente 
aceitos, quais sejam:

– ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64);
– OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86);
– BTN (02/89 a 02/91, Lei nº 7.777/89);
– INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91);
– IRSM (01/93 a 02/94, Lei nº 8.542/92);
– URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94);
– IPC-r (07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94);
– INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95);
– IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei nº 9.711/98, combinado 

com o art. 20, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.880/94);
– INPC (a partir de 04/2006, conforme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, 

combinado com a Lei nº 11.430/06, precedida da MP nº 316, de 
11.08.2006, que acrescentou o art. 41-A à Lei nº 8.213/91, e REsp nº 
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1.103.122/PR).
Deixo de aplicar aqui os índices previstos na Lei nº 11.960/2009, 

que modifi cou a redação do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, por conta de 
decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julga-
mento das ADIs 4.357 e 4.425, que apreciou a constitucionalidade do 
artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2006. Essa 
decisão proferida pela Corte Constitucional, além de declarar a incons-
titucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório” dos 
§§ 2º, 9º e 10º e das expressões “índice ofi cial de remuneração básica 
da caderneta de poupança” e “independente de sua natureza” do § 12, 
todos do art. 100 da Constituição Federal de 1988, com a redação da 
Emenda Constitucional nº 62/2009, por arrastamento, também decla-
rou inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada 
pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29.07.2009 (Taxa Referencial – TR).

Registro que as decisões proferidas em ADIns, em regra, possuem 
efeitos ex tunc. Todavia, o STF anunciou a modulação dos efeitos desse 
julgamento, mas ainda não se manifestou sobre a questão. Desse modo, 
o juízo de execução/liquidação deste processo poderá adequar a dis-
ciplina jurídica dos juros de mora e da correção monetária incidentes 
a partir de 30.06.2009, de acordo com o balizamento dado pela Corte 
Constitucional aos efeitos da referida declaração de inconstitucionali-
dade, caso distinta da presente capitulação.

Não há falar que, em assim decidindo, estar-se-ia proferindo deci-
são condicional. A condenação ou a declaração do direito não sofrerá 
qualquer limitação decorrente da modulação dos efeitos das ADIns pelo 
STF. Apenas permite-se o ajuste dos índices de correção monetária e de 
juros moratórios para a fase de cumprimento da sentença, já em con-
sonância com a modulação dos efeitos da decisão do STF aplicável à 
espécie. Inclusive, há recente julgado da Suprema Corte que decidiu 
nesse sentido, de relatoria da Min. Carmem Lúcia, que, ao reafi rmar a 
inconstitucionalidade declarada nas ADIns 4.357 e 4.425, determinou 
que “o Tribunal de origem julgue como de direito quanto à aplicação de 
outro índice que não a taxa referencial (TR)” – RE 747702/SC.

b) Honorários advocatícios
Honorários advocatícios devidos pelo INSS no percentual de 10% 
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das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acór-
dão que reforma a sentença de improcedência, nos termos da Súmula nº 
111 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 76 deste TRF.

c) Custas processuais
O INSS é isento do pagamento de custas processuais quando deman-

dado no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Esta-
dual do Rio Grande do Sul (art. 11 da Lei nº 8.121/85, com a redação 
dada pela Lei nº 13.471/2010). Quando demandado perante a Justiça 
Estadual de Santa Catarina, a autarquia responde pela metade do valor 
(art. 33, p. único, da Lei Complementar Estadual nº 156/97). Contudo, 
essa isenção não se aplica quando demandado na Justiça Estadual do 
Paraná (Súmula 20 do TRF4).

Conclusão

Reforma-se a sentença, dando provimento à apelação da parte-auto-
ra quanto à condenação do INSS ao pagamento do acréscimo de 25%, 
previsto no art. 45 da Lei de Benefícios, a contar da data em que reque-
rido administrativamente, qual seja, 25.04.2011 (fl . 07).

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da parte-auto-
ra, nos termos da fundamentação.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Peço 
vênia para divergir.

O caput do artigo 45 da Lei 8.213/91 estabelece que “o valor da 
aposentaria por invalidez do segurado que necessitar da assistência per-
manente de outra pessoa será acrescido de 25%”.

Parece-me que a concessão da vantagem postulada não decorre de 
uma simples interpretação da norma. A norma expressamente deixa de 
contemplar o benefício de aposentadoria por tempo de serviço ou con-
tribuição. De igual maneira, a hipótese não é de analogia, seja ela analo-
gia legis ou analogia juris, na defi nição de Karl Larenz, que é utilizada 
também por Carlos Maximiliano. A extensão do acréscimo de 25% aos 
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casos de aposentadoria, assim, implica reconhecimento da invalidade 
parcial da norma. Em outras palavras, acarreta reconhecimento da in-
constitucionalidade parcial, com redução de texto, ou seja, a redução 
para excluir a menção à aposentadoria por invalidez. Esta constatação, 
assim, estaria a reclamar o respeito à cláusula do full bench ou cláusula 
da reserva de plenário, na linha, a propósito, do que estabelece a Súmu-
la Vinculante nº 10 do Supremo Tribunal Federal.

De qualquer sorte, não diviso inconstitucionalidade na norma.
Com efeito, estabelecido o pressuposto de que passa a questão pela 

análise da constitucionalidade da disposição que restringiu a aplicação 
do acréscimo somente aos casos de aposentadoria por invalidez, resta 
que se verifi que se caracterizada ofensa à Constituição Federal, ou, em 
um sentido mais amplo, ao ordenamento jurídico vigente – notadamen-
te aquele com status constitucional. E, de rigor, o reconhecimento da 
mácula desta norma somente se justifi caria no caso em apreço, em úl-
tima análise, com base em possível afronta ao princípio da isonomia.

Não me parece, todavia, que haja igualdade de situação entre o caso 
do segurado que desempenha atividade laborativa e se depara com a 
contingência da incapacidade – e assim tem deferida aposentadoria por 
invalidez – e o caso do aposentado que, tempos após obter sua aposen-
tadoria por idade, tempo de serviço ou contribuição, vem a fi car doente 
ou sofrer acidente. Diversas as bases fáticas, o legislador não está obri-
gado a tratar os casos de forma idêntica.

Veja-se que a concessão do adicional no caso da denominada “gran-
de invalidez” não decorre da Constituição; não é determinada pela 
Constituição Federal. Assim, não ofenderia a Constituição Federal a 
Lei 8.213/91 se não tivesse sequer criado este acréscimo previsto em 
seu artigo 45. Não se pode, assim, afi rmar que é inconstitucional a nor-
ma porque não contemplou outros benefícios que não a aposentadoria 
por invalidez, que está prevista expressamente no art. 45.

A propósito, a se entender que a criação da vantagem não poderia se 
restringir à aposentadoria por invalidez, a sua extensão deveria ser feita 
a todos os benefícios previstos no artigo 201 da Constituição Federal, 
que é a regra matriz de tudo o que dispõe no particular a Lei 8.213/91. 
Não haveria por que deixar de contemplar, por exemplo, o auxílio-do-
ença e a pensão, pois a necessidade de amparo de terceira pessoa pode 
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atingir também, eventualmente, os titulares dos referidos benefícios.
Quanto à Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Defi ciência, 

não nego sua força normativa. Pelo contrário, tem o referido ato força 
normativa, e isso decorre inclusive do nosso sistema, notadamente após 
o advento da Emenda 45/2005. Não vejo, no referido texto da conven-
ção, disposição que contemple específi ca determinação para concessão 
de proteção adicional a segurado aposentado, que, em rigor, já está am-
parado pelo sistema.

Por outro lado, a se entender que o acolhimento do pedido não de-
penderia de declaração de inconstitucionalidade parcial da norma com 
redução de texto, mas sim decorreria de extensão do direito nela previs-
to a situação diversa, avultaria, a meu sentir, um outro problema. É que 
o reconhecimento do direito à vantagem para os casos de aposentadoria 
por tempo de serviço ou contribuição não adviria, neste caso, de mera 
interpretação extensiva, mas sim de processo de integração, mediante 
analogia, uma vez que, partindo de norma existente que regula caso di-
verso, se estaria a conceder a vantagem a pessoas que estão em outra si-
tuação. Com efeito, no caso, não se trataria simplesmente de aplicação 
de norma a situação concreta, de modo a solver litígio instaurado acerca 
de bem da vida disputado por dois sujeitos relacionados juridicamente. 
A analogia seria utilizada para reconhecer direito no caso de situação 
que o legislador claramente não contemplou, pois o art. 45, como já dis-
se, é claro. Ele estabelece: “O valor da aposentadoria por invalidez do 
segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será 
acrescido de 25% (vinte e cinco por cento)”. O processo integrativo não 
se mostra apropriado, parece-me, quando a norma é taxativa.

Não cabe ao julgador sindicar os fundamentos de política jurídica 
que levaram o legislador a criar a norma; pode apenas analisar a sua 
compatibilidade à luz do ordenamento constitucional. Nesse ponto, não 
só pode como deve. Mas a sua atuação como legislador positivo no 
caso, conquanto não seja totalmente inviável, até consoante preceden-
tes do Supremo Tribunal Federal, deve se reservada a situações muito 
especiais, notadamente quando a omissão estatal na produção legisla-
tiva esteja a inviabilizar direito que decorre ictu oculi da Constituição 
Federal.

Não me parece que esta seja a situação em foco, de modo que a 
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atuação como legislador positivo, de toda sorte, não se mostraria ade-
quada. Ou seja: só cogitaria de afastamento da norma se reconhecida a 
inconstitucionalidade com redução de texto. Não diviso, entrementes, 
essa inconstitucionalidade e, ainda que se reputasse que seria caso de 
aplicação analógica da norma, estar-se-ia a criar, na verdade, uma nova 
norma para contemplar uma situação não prevista pelo legislador, o que 
não seria possível, porque não decorre da Constituição essa determina-
ção no caso concreto.

Oportuna também a transcrição do voto-vista proferido pelo Des. 
Federal Cândido Alfredo Silva Leal por ocasião do julgamento por esta 
Turma do processo 0020609-17.2008.404.7100:

“A norma legal do artigo 45 da Lei 8.213/91 pode discriminar, atribuindo o adicional 
apenas à aposentadoria por invalidez, porque: (a) em várias outras situações há distinção 
entre os requisitos e os tipos de benefício de aposentadoria; (b) a própria renda inicial do 
benefício é diferenciada, conforme o tipo de benefício (sendo que, no caso da aposentadoria 
por invalidez, essa renda inicial é de 100%, enquanto em outras aposentadorias é variável).

Além disso, (c) existe motivo fático que justifi que a discriminação, porque a aposenta-
doria por invalidez é algo não esperado. Não se espera a incapacidade, não se pode prevê-la, 
ao contrário das outras aposentadorias, que são relativamente previsíveis (a idade é certa; 
o tempo de contribuição também é certo). A lei pode discriminar, tratando de forma privi-
legiada apenas quem tenha se aposentado por invalidez, e não todo e qualquer benefício 
previdenciário ou toda e qualquer aposentadoria. Pode ser que um aposentado por idade 
ou por tempo de contribuição também venha a necessitar do benefício adicional, mas a lei 
não lhe dá esse direito, e nisso não há discriminação.”

Em suma, tenho que, a despeito dos relevantes fundamentos do emi-
nente Relator, o direito invocado não encontra amparo no ordenamento 
jurídico. Assim, peço vênia para adotar a linha que norteou precedentes 
desta Corte. Refi ro aqui AC nº 1999.04.01.1053417, da 5ª Turma, Rel. 
Juíza Ana Paula de Bortoli, AC 2006710006619, 6ª T., Rel. Des. Aur-
valle. No mesmo sentido os seguintes precedentes da 1ª e da 2ª Região: 
AC 200438000001962, 2ª Turma TRF1, Rel. Des. Neuza Maria Alves 
da Silva, e AGTAC 200451015371995, 2ª T Especializada TRF2, Rel. 
Des. Messod Azulay Neto.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação, na forma da 
fundamentação supra.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO                                          
Nº 5000953-45.2011.404.7112/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Paulo Paim da Silva
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Valdemar Benetti Selau

Advogado: Dr. Luiz Celso José Indio Diniz

EMENTA

Previdenciário. Pagamento de parcelas a título de benefício previ-
denciário compreendidas entre a data do requerimento administrativo 
e a data do início do pagamento. Mandado de segurança. Interrupção 
da prescrição. Contagem pela metade após o ato interruptivo. Decreto 
nº 20.910/32 e Decreto-Lei nº 4.597/42. Súmula 383 do STF.

1. Dispõe o Decreto nº 20.910/32, em seu artigo 1º: “As dívidas pas-
sivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qual-
quer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 
seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 
do ato ou fato do qual se originarem”.

2. O Decreto-Lei nº 4.597/42, em seu artigo 3º, estabelece: “A pres-
crição das dívidas, dos direitos e das ações a que se refere o Decreto nº 
20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma 
vez, e recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do ato que a 
interrompeu, ou do último do processo para a interromper; consumar-
se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do último ato ou 
termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada 
em julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio”.

3. Atenuando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou 
a Súmula nº 383, que diz: “A prescrição em favor da Fazenda Pública 
recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do ato interruptivo, 
mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do direito 
a interrompa durante a primeira metade do prazo”.

4. O STF mitigou as disposições contidas nos supracitados decretos 
para não restringir direito assegurado pelo CC em vigor à época.

5. No regime jurídico anterior aos referidos decretos, interrompida 
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a prescrição, não só o seu prazo voltava a correr por inteiro, como não 
havia limite para as interrupções. Era esse o status quaestionis na vi-
gência do Código Civil de 1916, art. 178 (prescreve), § 10 (em cinco 
anos), VI. Hoje, a disposição relativa à interrupção vem prevista no 
art. 202 e seu parágrafo do CC, agora apenas com a previsão de que só 
pode ser interrompida uma vez.

6. A única forma de ver preservada a garantia conferida pela súmula 
383, quando interrompida a prescrição antes do transcurso de dois anos 
e meio, é assegurar que, após o início da contagem do último ato que a 
interrompeu, se garanta a completude dos 5 anos.

7. A contagem da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos 
cinco anos do ajuizamento da ação (súmula 85 do STJ) não necessita de 
afetação à súmula 383 do STF para sua realização em sua plenitude, na 
medida em que a referida súmula buscou resguardar situação diversa.

8. Nas hipóteses em que sequer decorridos dois anos e meio do ato 
violador, sustentar-se que o prazo novo será, após a interrupção, ainda 
o mesmo, isto é, de dois anos e meio, acarretaria a incongruência de se 
ter por encurtado o prazo de cinco anos precisamente para os que mais 
vigilantes se hajam mostrado na defesa do seu direito ou da sua preten-
são, como se daria quanto aos que interrompessem a prescrição logo 
no primeiro ano. Poderia consumar-se, a respeito destes, a prescrição 
pouco após o decurso de dois anos e meio a contar do ato ou fato de 
que tivesse resultado a ofensa ao direito ou à pretensão, quando, se não 
tivessem interrompido a prescrição, esta só se consumaria ao cabo de 
cinco anos.

9. Para que não se incorra, pois, nessa inconsistência, mister é que se 
empreste acolhida ao princípio de que, em tais casos, o prazo prescricio-
nal se devolve pelo tempo que faltar para a integração do quinquênio.

10. Poderia parecer, prima facie, que essa inteligência do texto legal 
briga com os princípios que informaram a prescrição. Todavia, o certo 
é que a chamada prescrição quinquenária, tal como se acha desenhada 
no Decreto nº 20.910, é instituto em que não se guardam, na sua pureza, 
os elementos que eram características da prescrição à época de sua edi-
ção, tais como a interrupção indefi nida (regramento em vigor ao tempo 
de sua edição) e a devolução do prazo por inteiro (também como regra 
geral no CC de 2002). A prescrição quinquenária, com o só admitir 
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uma interrupção e com o devolver o prazo por metade, está, contudo, 
a meio caminho entre a fi gura da prescrição e a do prazo preclusivo ou 
preclusão.

11. Com fundamento nas conotações preclusivas do instituto cria-
do via Decreto-Lei (extinção da faculdade processual de interromper a 
prescrição), é aceitável a solução preconizada.

12. A exegese do comando deve se dar de forma restritiva. Na dú-
vida, deve-se julgar contra a fulminação pela prescrição, mormente 
quando assegurado, em regramento insculpido no Código Civil, regra 
geral de prazo maior, e quando o próprio Decreto-Lei não restringiu 
expressamente a possibilidade de integralização destes cinco anos, ao 
contrário, deixou margem a essa compreensão.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, vencido o relator, negar provimento ao apelo do INSS e à 
remessa ofi cial, nos termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que 
fi cam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 31 de julho de 2013.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Paulo Paim da Silva: O autor requer va-
lores devidos entre a data da entrada do requerimento (23.03.1998) e a 
data da impetração de mandado de segurança (20.07.1999), em que lhe 
foi concedido o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, 
uma vez que somente foram adimplidas as parcelas a contar da última 
data.

Em sentença, foi afastada a ocorrência de coisa julgada e prescrição 
e julgado procedente o pedido, para
“condenar o INSS a pagar ao autor o valor correspondente às prestações vencidas desde a 
data do requerimento administrativo (23.03.1998) até o dia anterior à propositura do man-
dado de segurança nº 1999.71.12.003583-2 (20.07.1999), sendo que este montante, a ser 
apurado, sofrerá a incidência da correção monetária, desde o período em que seriam devidas 
as respectivas parcelas, apurada pelo INPC/IBGE, e de juros moratórios de 1% ao mês, 
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estes contados desde a citação, consectários esses substituídos, a partir de 30.06.2009, pelos 
índices ofi ciais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança (art. 1º-F 
da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009), tudo conforme a fundamentação.”

Recorre o INSS alegando a ocorrência de prescrição, porquanto seu 
curso não foi interrompido pelo ajuizamento do mandado de segurança, 
uma vez que lá não foram discutidas as prestações pretéritas.

Por força de remessa ofi cial e sem contrarrazões, vieram os autos.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Paulo Paim da Silva: O mandado de se-
gurança em que se discutiu a negativa de concessão do benefício inter-
rompe a prescrição para o requerimento das parcelas anteriores:

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DIFERENÇAS ENTRE A DIB E A DIP. 
PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSECTÁRIOS 
LEGAIS. 1. A impetração do mandado de segurança faz interromper o prazo prescricio-
nal, que só é reiniciado com o trânsito em julgado da decisão que concede a segurança. 2. 
Modifi cado o julgado para limitar a condenação ao período de 14.08.97 a 29.09.2003, nos 
limites da lide. 3. (...)” (TRF4, APELREEX 5005171-19.2011.404.7112, Quinta Turma, 
Relator p/ Acórdão Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 12.12.2011)

No presente caso, a data da entrada do requerimento é 23.03.1998 
(DER), e o mandado de segurança foi ajuizado em 20.07.1999, data em 
que o curso do prazo prescricional foi interrompido.

Somente voltou a correr em 27.03.2003, por ocasião do trânsito em 
julgado, ocorrido da decisão fi nal do Superior Tribunal de Justiça na-
quele feito.

Nesse momento, a prescrição voltou a correr nos termos do Decreto 
20.910/32:

“Art. 9º A prescrição interrompida recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do 
ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo.”

A contar de 27.03.2003, a parte-autora tinha dois anos e meio 
para ajuizar ação cobrando parcelas anteriores, prazo que fi ndou em 
27.09.2005.

O presente feito, todavia, foi ajuizado somente em 14.09.2006, quan-
do já havia decorrido o prazo prescricional:

“PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELAS A TÍTULO DE BENEFÍCIO 
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PREVIDENCIÁRIO COMPREENDIDAS ENTRE A DATA DO REQUERIMENTO 
ADMINISTRATIVO E A DATA DO INÍCIO DO PAGAMENTO. MANDADO DE 
SEGURANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Consoante as 
disposições do art. 219 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição, e a interrupção, 
segundo o § 1º, retroagirá à data da propositura da ação. Interrompida a prescrição em favor 
da Fazenda Pública, tem-se que o prazo prescricional volta a fl uir, pela metade, apenas 
após o último ato ou termo daquela demanda (Decreto nº 20.910/32, art. 9º; Decreto-Lei 
nº 4.597/42, art. 3º). 2. O mandado de segurança não é a via adequada para o pagamento 
de valores pretéritos, mas a ação de cobrança, sim. In casu, são devidas à parte-autora as 
diferenças a título de benefício previdenciário compreendidas entre a data do requerimento 
administrativo e a data do início do pagamento, acrescidas de juros de mora e de correção 
monetária a contar da data em que cada uma delas passou a ser devida, em face da nature-
za alimentar dos proventos. (...)” (TRF4, APELREEX 5000996-79.2011.404.7112, Sexta 
Turma, Relator p/ Acórdão Celso Kipper, D.E. 02.03.2012)

Verifi ca-se que decorreram mais de dois anos e meio do trânsito em 
julgado da sentença do mandado de segurança, e também mais de cinco 
anos das parcelas que se pretende cobrar.

O recurso do INSS e a remessa ofi cial são providos, para reconhecer 
a prescrição das parcelas requeridas na inicial.

Invertida a sucumbência, resta a parte-autora condenada na verba 
honorária de 10% sobre o valor da causa, o que se dispensa se e enquan-
to benefi ciária de Assistência Judiciária Gratuita.

Prequestionamento

Para fi ns de possibilitar o acesso das partes às instâncias superiores, 
dou por prequestionadas as matérias constitucionais e legais alegadas 
em recurso por elas, nos termos das razões de decidir já externadas 
no voto, deixando de aplicar dispositivos constitucionais ou legais não 
expressamente mencionados e/ou tidos como aptos a fundamentar pro-
nunciamento judicial em sentido diverso do declinado.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo do INSS e à re-
messa ofi cial.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Pedi vista 
para divergir do tratamento conferido pelo Relator às hipóteses de in-
terrupção da prescrição de que tratam o Decreto nº 20.910/32 e o De-
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creto-Lei nº 4.597/42.
A prescrição das ações pessoais contra a Fazenda Pública é de cinco 

anos, conforme estabelece o artigo 1º do Decreto nº 20.910, verbis:
“Art. 1º – As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua 
natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.”

Já o Decreto-Lei nº 4.597/42, em seu artigo 3º, estabelece:
“Art. 3º – A prescrição das dívidas, dos direitos e das ações a que se refere o Decreto 

nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, somente pode ser interrompida uma vez, e recomeça a 
correr, pela metade do prazo, da data do ato que a interrompeu, ou do último do processo 
para a interromper; consumar-se-á a prescrição no curso da lide sempre que a partir do 
último ato ou termo da mesma, inclusive da sentença nela proferida, embora passada em 
julgado, decorrer o prazo de dois anos e meio.”

Atenuando este entendimento, o Supremo Tribunal Federal edi-
tou a Súmula nº 383, que diz:

“A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a 
partir do ato interruptivo, mas não fi ca reduzida aquém de cinco anos, embora o titular do 
direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

Pergunta-se o porquê de haver o STF mitigado a disposição contida 
nos supracitados decretos. Não teria sido por outra razão que não a de 
não restringir direito assegurado no próprio Código Civil em vigor à 
época.

No regime jurídico anterior aos supracitados decretos, interrompida 
a prescrição, não só o seu prazo voltava a correr por inteiro, como não 
havia limite para as interrupções. Era esse o status quaestionis na vi-
gência do Código Civil de 1916, art. 178 (prescreve), § 10 (em cinco 
anos), VI. Hoje, a disposição relativa à interrupção vem prevista no art. 
202 e seu parágrafo do CC, agora apenas com a previsão de que só pode 
ser interrompida uma vez.

Tenho a compreensão de que a única forma de ver preservada a ga-
rantia conferida pela súmula 383, quando interrompida a prescrição an-
tes do transcurso de dois anos e meio, é assegurar que, após o início da 
contagem do último ato que a interrompeu, se garanta a completude dos 
5 anos.

A contagem da prescrição quinquenal das parcelas anteriores aos 
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cinco anos do ajuizamento da ação (súmula 85 do STJ) não necessita de 
afetação à súmula 383 do STF para sua realização em sua plenitude, na 
medida em que a referida súmula buscou resguardar situação diversa.

Indaga-se justamente se, nas hipóteses em que sequer decorridos 
dois anos e meio do ato violador, o prazo novo será, após a interrupção, 
ainda o mesmo, isto é, de dois anos e meio.

A resposta afi rmativa acarretaria a incongruência de se ter por encur-
tado o prazo de cinco anos precisamente para os que mais vigilantes se 
hajam mostrado na defesa do seu direito ou pretensão, como se daria 
quanto aos que interrompessem a prescrição logo no primeiro ano.

Poderia consumar-se, a respeito destes, a prescrição pouco após o 
decurso de dois anos e meio a contar do ato ou fato de que tivesse 
resultado a ofensa ao direito ou à pretensão, quando, se não tivessem 
interrompido a prescrição, esta só se consumaria ao cabo de cinco anos.

Para que não se incorra, pois, nessa inconsistência, mister é que se 
empreste acolhida ao princípio de que, em tais casos, o prazo prescricio-
nal se devolve pelo tempo que faltar para a integração do quinquênio.

Poderia parecer, prima facie, que essa inteligência do texto legal bri-
ga com os princípios que informaram a prescrição.

O certo é, porém, que a chamada prescrição quinquenária, tal como 
se acha desenhada no Decreto nº 20.910, é instituto em que não se guar-
dam, na sua pureza, os elementos que eram características da prescrição 
à época de sua edição, tais como a interrupção indefi nida (regramento 
em vigor ao tempo de sua edição) e a devolução do prazo por inteiro 
(também como regra geral no CC de 2002). A prescrição quinquenária, 
com o só admitir uma interrupção e com o devolver o prazo por metade, 
está, contudo, a meio caminho entre a fi gura da prescrição e a do prazo 
preclusivo ou preclusão.

Com fundamento nas conotações preclusivas do instituto criado via 
Decreto-Lei (extinção da faculdade processual de interromper a prescri-
ção) é que reputo aceitável esta solução ao problema posto em exame.

Ademais, a exegese do comando deve se dar de forma restritiva. Na 
dúvida, deve-se julgar contra a fulminação pela prescrição, mormente 
quando assegurado, em regramento insculpido no Código Civil, regra 
geral de prazo maior, e quando o próprio Decreto-Lei não restringiu 
expressamente a possibilidade de integralização destes cinco anos, ao 
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contrario, deixou margem a essa compreensão.
Assim, considerando os dados colocados no voto do eminente rela-

tor, verifi ca-se que apenas em novembro de 2006 é que teriam transcor-
ridos os 5 anos, de modo que merece provimento o apelo, fazendo jus 
às parcelas vencidas.

Dos consectários

Segundo o entendimento das Turmas Previdenciárias do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, estes são os critérios aplicáveis aos con-
sectários:

a) Correção monetária e juros de mora
A 3ª Seção desta Corte assentou o entendimento de que, até 

30.06.2009, a atualização monetária, incidindo a contar do vencimento 
de cada prestação, deve-se dar pelos índices ofi ciais e jurisprudencial-
mente aceitos, quais sejam: ORTN (10/64 a 02/86, Lei nº 4.257/64), 
OTN (03/86 a 01/89, Decreto-Lei nº 2.284/86), BTN (02/89 a 02/91, 
Lei nº 7.777/89), INPC (03/91 a 12/92, Lei nº 8.213/91), IRSM (01/93 
a 02/94, Lei nº 8.542/92), URV (03 a 06/94, Lei nº 8.880/94), IPC-r 
(07/94 a 06/95, Lei nº 8.880/94), INPC (07/95 a 04/96, MP nº 1.053/95), 
IGP-DI (05/96 a 03/2006, art. 10 da Lei nº 9.711/98, combinado com o 
art. 20, §§ 5º e 6º, da Lei nº 8.880/94) e INPC (04/2006 a 06/2009, con-
forme o art. 31 da Lei nº 10.741/03, combinado com a Lei nº 11.430/06, 
precedida da MP nº 316, de 11.08.2006, que acrescentou o art. 41-A à 
Lei nº 8.213/91, e REsp nº 1.103.122/PR). Nesses períodos, os juros de 
mora devem ser fi xados à taxa de 1% ao mês, a contar da citação, com 
base no art. 3º do Decreto-Lei nº 2.322/87, aplicável analogicamente 
aos benefícios pagos com atraso, tendo em vista o seu caráter eminen-
temente alimentar, consoante fi rme entendimento consagrado na juris-
prudência do STJ e na Súmula 75 desta Corte.

A contar de 01.07.2009, data em que passou a viger a Lei nº 11.960, 
de 29.06.2009, publicada em 30.06.2009, que alterou o art. 1º-F da Lei 
nº 9.494/97, para fi ns de atualização monetária e juros haverá a inci-
dência, uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices ofi ciais de 
remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.

Observo que não se ignora que em 14.03.2013 o Plenário do Su-
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premo Tribunal Federal julgou as ADIs 4.357 e 4.425, apreciando a 
constitucionalidade do artigo 100 da CF, com a redação que lhe foi dada 
pela EC 62/2006, com refl exos, inclusive, no que dispõe o art. 1º-F da 
Lei nº 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/2009. 
Ocorre que não foram ainda disponibilizados os votos ou muito menos 
publicado o acórdão, de modo que são desconhecidos os exatos limites 
da decisão da Suprema Corte. Ademais, ao fi nal do julgamento decidiu 
o Supremo Tribunal Federal que antes da publicação do acórdão deve-
rá deliberar sobre a modulação dos efeitos das inconstitucionalidades 
declaradas. Diante desse quadro, desconhecidos os limites objetivos e 
temporais da decisão do Supremo Tribunal Federal, por ora devem ser 
mantidos os critérios adotados pelas Turmas Previdenciárias deste Tri-
bunal no que toca a juros e correção monetária.

b) Honorários advocatícios
Devem ser fi xados em 10% sobre o valor da condenação, excluídas 

as parcelas vincendas, observando-se a Súmula 76 desta Corte: “Os ho-
norários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somen-
te sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou 
do acórdão que reforme a sentença de improcedência”.

c) Custas processuais
O INSS é isento do pagamento no Foro Federal (art. 4º, I, da Lei nº 

9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul (art. 11 da Lei nº 
8.121/85, com a redação dada pela Lei nº 13.471/2010), isenção esta 
que não se aplica quando demandado na Justiça Estadual do Paraná 
(Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, ainda, que no Estado de 
Santa Catarina (art. 33, parágrafo único, da Lei Complementar estadual 
156/97) a autarquia responde pela metade do valor.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo do INSS e à 
remessa ofi cial.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO                                           
Nº 5025299-96.2011.404.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper

Apelantes: Defensoria Pública da União
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Apelados: Os mesmos
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Constitucional. Previdenciário. Processo Civil. Ação civil pública 
para implantação automática de benefícios por incapacidade quando a 
data designada para a perícia médica exceder prazo razoável. Adequa-
ção da via eleita. Legitimidade ativa da Defensoria Pública da União. 
Extensão dos efeitos da decisão para todo o estado do Rio Grande do 
Sul. Possibilidade. Necessidade de designação de perícia médica ad-
ministrativa no prazo máximo de 45 dias. Princípios constitucionais 
da efi ciência, da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana e de 
proteção do segurado nos casos de doença e invalidez. Regra do art. 
41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/1991. Concessão de auxílio-doença no pra-
zo máximo de 45 dias, independentemente da realização da perícia, 
quando esta for marcada para data posterior. Parcelas recebidas de 
boa-fé. Irrepetibilidade. Honorários advocatícios. Defensoria Pública. 
Instituto da confusão. Impossibilidade.

1 – A ação civil pública é via processual adequada para amparar os 
segurados da Previdência Social que, ao requererem a concessão de 
benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por inva-
lidez), não obtenham êxito em realizar a perícia médica administrativa 
em prazo razoável.

2 – A Defensoria Pública da União possui legitimidade para promo-
ver ação civil pública em defesa de direitos e interesses coletivos ou 
individuais homogêneos de segurados da Previdência Social, conside-
rados, em sua grande maioria, hipossufi cientes ou necessitados.

3 – Considerando que a demora na realização das perícias médicas 
administrativas é problema estrutural que atinge difusamente todo o 
Estado do Rio Grande do Sul, a limitação dos efeitos da ação à com-
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petência territorial do órgão prolator poderia levar à total inefi cácia do 
provimento jurisdicional, motivo bastante para a extensão dos efeitos 
da decisão a todo aquele Estado.

4 – A concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez 
consiste na concretização da efetiva proteção de um direito fundamen-
tal do trabalhador, que é o de se ver amparado em caso de doença ou 
invalidez, mediante a obtenção de benefício substitutivo da renda en-
quanto permanecer incapaz, conforme previsto pelo art. 201, inciso I, 
da Constituição Federal. Tal direito fundamental é corolário do princí-
pio da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do nosso Es-
tado Democrático de Direito (Constituição Federal, art. 1º, inciso III).

5 – A marcação de perícias médicas em prazo longínquo, muitas 
vezes de, aproximadamente, três meses após o requerimento adminis-
trativo, é absolutamente indefensável e abusiva, não só porque deixa 
ao desamparo os segurados que, efetivamente, não possuem condições 
de trabalhar, mas também porque, em muitos casos, representa a ne-
gação mesma do direito fundamental ao benefício previdenciário por 
incapacidade laboral, na medida em que o segurado pode recuperar a 
capacidade para o trabalho no ínterim entre o requerimento e a realiza-
ção da perícia, de forma que esta atestará já não a incapacidade, mas 
a presença de plenas condições de trabalho. Nesse sentido, a demora 
excessiva na realização da perícia médica mostra-se em desacordo com 
os princípios constitucionais mencionados, além de afrontar o princípio 
da razoabilidade.

6 – A Administração Pública rege-se por uma série de princípios, 
entre os quais o da efi ciência (Constituição Federal, art. 37, caput), que 
é uma faceta de um princípio mais amplo, o da “boa administração”. 
Doutrina de Celso Antônio Bandeira de Mello. A autarquia previdenci-
ária, em obediência aos princípios da efi ciência e da boa administração, 
tem o dever de proporcionar ao segurado a possibilidade de realização 
da perícia médica em prazo razoável.

7 – Conquanto os dispositivos legais que tratam diretamente dos be-
nefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença não determi-
nem prazo para a realização da perícia médica, o § 5º do art. 41-A da 
Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/1991), incluído pela Lei nº 11.665/2008, 
dispõe expressamente que o primeiro pagamento do benefício será efe-
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tuado até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da docu-
mentação necessária à sua concessão, disposição que claramente tem o 
escopo de imprimir celeridade ao procedimento administrativo, em ob-
servância à busca pela efi ciência dos serviços prestados pelo INSS, até 
porque se trata de verba de caráter alimentar. No caso de benefício por 
incapacidade, o segurado, logicamente, deve ser considerado responsá-
vel apenas pelos documentos que estão em seu poder, não podendo ser 
prejudicado pela demora da Administração Pública em realizar o exame 
médico que tem por objetivo a comprovação da existência de incapa-
cidade laboral. Em razão disso, o prazo de 45 dias pode ser entendido 
como limite máximo para a realização da perícia médica ofi cial.

8 – A rigor, nos casos de requerimento de benefícios por incapa-
cidade, a lei não exige que o segurado apresente exames e atestados 
médicos referentes à sua doença e incapacidade; no entanto, para que 
o segurado seja benefi ciário da implantação automática e provisória do 
benefício de auxílio-doença, antes de realizada a perícia médica, é ra-
zoável a exigência, em atendimento à segurança do sistema previdenci-
ário, de que apresente documentação médica que informe o motivo e o 
início da incapacidade.

9 – Em face de sua natureza eminentemente alimentar, são irrepetí-
veis as parcelas indevidas de benefícios previdenciários recebidas de 
boa-fé. Precedente da Terceira Seção desta Corte.

10 – Incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários 
advocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pois ocorre con-
fusão entre as fi guras de devedor e credor, ambas vinculadas ao mesmo 
ente federativo (União). Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e 
deste Regional.

11 – Mantida a sentença para determinar ao Instituto Previdenciário 
a concessão e a implantação automática e provisória do benefício de 
auxílio-doença, independentemente de realização da perícia médica, no 
prazo máximo de 45 dias a contar do requerimento administrativo, in-
clusive com o pagamento dos atrasados entre a DER e a efetiva implan-
tação, desde que preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e 
da carência mínima, quando necessária, e apresentada documentação 
médica informadora do motivo e do início da incapacidade.
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo da Defensoria Pú-
blica da União e negar provimento ao apelo do Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS e à remessa ofi cial, nos termos do relatório, votos 
e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 11 de setembro de 2013.
Des. Federal Celso Kipper, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper: Trata-se de reexame ne-
cessário e de apelações interpostas pela Defensoria Pública da União e 
pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS contra sentença que, 
nos autos de ação civil pública, julgou parcialmente procedente o pedi-
do para determinar que “o INSS implante automaticamente o benefício 
de auxílio-doença, a partir do 46º (quadragésimo sexto) dia da data do 
requerimento, quando, nos requerimentos de benefício por incapacida-
de (excluídos os decorrentes de acidente do trabalho), a perícia médica 
for marcada para prazo superior a 45 (quarenta e cinco) dias da data do 
requerimento (caso atendidos os requisitos da qualidade de segurado e 
da carência e desde que o segurado apresente documento médico – ates-
tado ou laudo – que indique a data de início da incapacidade)” e que “o 
INSS se abstenha de exigir a devolução de quaisquer valores recebidos 
em face da implantação automática do benefício de auxílio doença”, 
deixando de condenar o INSS aos ônus sucumbenciais “em face da na-
tureza da lide e pelo fato de ser ela patrocinada pela Defensoria Pública 
da União” e consignando, ainda, que a “decisão alcança os segurados 
residentes no Estado do Rio Grande do Sul, que requeiram benefício em 
todas as Agências da Previdência Social dessa área territorial” (evento 
136).

Em suas razões recursais (evento 145), a Defensoria Pública da 
União afi rma que a presente ação não constituiria uma “causa de aci-
dente de trabalho” para fi ns de aplicação da exceção contida no art. 
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109, I, da Constituição da República, sustentando, assim, que os efeitos 
da sentença deveriam estender-se aos benefícios de auxílio-doença por 
acidente do trabalho (espécie 91) e de aposentadoria por invalidez por 
acidente do trabalho (espécie 92). Aduz ser necessária a redução do 
prazo de 45 dias determinado na sentença para 30 dias, obrigando-se o 
INSS a implantar automaticamente o benefício de auxílio-doença quan-
do, nos requerimentos de benefício por incapacidade, a perícia médica 
for marcada para prazo superior a 30 dias, conforme já se determinou 
em processos judiciais semelhantes. Postula a condenação do INSS ao 
pagamento de honorários de sucumbência em seu favor, a qual encontra 
respaldo no novo inciso XXI do artigo 4º da Lei Complementar nº 80/94, 
com redação dada pela Lei Complementar nº 132/2009, argumentando 
que os honorários advocatícios não serão destinados à fazenda pública 
federal ou ao tesouro nacional, mas sim a fundo de aparelhamento, com 
destinação vinculada, não ocorrendo o instituto da confusão, único ob-
jeto de preocupação que a Súmula 421 do STJ pretendeu evitar.

Em seu apelo (evento 146), o INSS afi rma não ter havido preclusão 
consumativa das prefaciais de ilegitimidade ativa da Defensoria Públi-
ca da União, de inadequação da via eleita e de limitação da competência 
territorial em razão da matéria, reiterando a necessidade de seu exame, 
bem como da análise da preliminar de impossibilidade jurídica do pe-
dido. No mérito, afi rma que, embora a duração razoável do processo 
esteja prevista como direito constitucional do cidadão brasileiro (art. 5º, 
LXXVIII, da Constituição Federal), este está condicionado aos meios e 
aos recursos de que a Administração dispõe, sendo insufi ciente, in casu, 
a invocação do princípio da efi ciência, inscrito no art. 37 da Carta Polí-
tica. Afi rma que o direito à previdência social, ainda que previsto cons-
titucionalmente (art. 6º da Constituição Federal), não pode ser conside-
rado de forma absoluta, para fi ns de apontar a necessidade de um rito 
extremamente célere apenas por existir um intervalo durante o qual o 
segurado fi caria descoberto (tanto pelo empregador quanto pelo INSS). 
Aduz que o prazo de 45 dias previsto em lei para fi ns de realização do 
primeiro pagamento de benefício (art. 41-A, § 5º, da Lei nº 8.213/91) 
pode ser reclamado naquelas situações em que já concluído o procedi-
mento administrativo por inteiro para fi ns de deferimento do benefício, 
não podendo servir para outro fi m, como passou a ser utilizado, como 
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prazo fatal para fi ns de marcação de uma perícia judicial. Sustenta que 
o controle judicial do princípio da efi ciência passa necessariamente pela 
análise dos recursos públicos disponíveis ao INSS e da destinação reali-
zada pelo administrador, que deve resultar no efeito desejável. Assevera 
que a carência de médicos peritos não decorre de comportamento ne-
gligente imputável ao INSS, mas de limitações ensejadas pela própria 
ordem jurídica, por circunstâncias fáticas e por políticas e escolhas pú-
blicas traçadas pela própria União. Sustenta que a publicidade de uma 
decisão favorável poderá levar centenas de segurados e não segurados a 
requerer benefícios nas Agências de Previdência Social no Rio Grande 
do Sul, e, assim, a própria sobrecarga tornará impossível o atendimento 
da demanda, o que implicará a implantação automática de centenas de 
benefícios indevidos. Aduz ser evidente que a implantação automática, 
como medida para garantir a tutela específi ca, a pretexto de corrigir ine-
fi ciências, geraria ainda mais inefi ciência, dados os efeitos perniciosos 
que fatalmente provocaria nos serviços periciais do INSS. Afi rma que 
a inefi ciência da Administração Pública não serve de apanágio a que 
se conceda benefício a quem não preenche os requisitos à obtenção de 
direito a ele. Aponta que o sistema proposto pela presente ação importa 
em completa desconsideração da diferenciação entre perito-médico e 
médico-clínico, valendo-se dos princípios da efi ciência, da dignidade 
da pessoa humana e da razoabilidade para sustentar uma solução que 
não atende a qualquer desses postulados. Diz que o controle judicial em 
relação ao princípio da efi ciência deve ser feito de acordo com o princí-
pio da tripartição dos poderes, nos termos do art. 2º da Constituição da 
República, sob pena de subversão das competências conferidas aos três 
poderes estatais pela Lei Maior. Discorre sobre o emprego assistemá-
tico do princípio da dignidade da pessoa humana pela Defensoria Pú-
blica. Sustenta ser impossível apontar prazo razoável para a realização 
de perícia médica sem legislação específi ca para tanto, aduzindo que a 
fi xação de marco temporal para fi ns de realização de um direito social 
de forma precária e sem embasamento legal ou constitucional pertinen-
te para tanto não condiz com os ditames constitucionais que regulam o 
Estado Democrático de Direito, em que fundamentos como dignidade 
da pessoa humana e cidadania também podem ser utilizados para fi ns 
de preservação do interesse público. Afi rma, ainda, ser necessária a de-
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volução dos valores pagos administrativamente nos casos de concessão 
automática em que a perícia médica ofi cial posteriormente não confi r-
mar a incapacidade laboral, nos termos do art. 115, I e parágrafo 1º, da 
Lei nº 8.213/91, sendo irrelevante a boa ou má-fé no recebimento. Em 
caso de manutenção da sentença, sustenta a necessidade de apresenta-
ção de atestado médico devidamente instruído em seu requerimento ad-
ministrativo de benefício, e não apenas de “algum documento médico”, 
conforme apontado na decisão recorrida.

Apresentadas as contrarrazões (eventos 150 e 151), vieram os autos 
a esta Corte para julgamento.

A Procuradoria Regional da República manifestou-se pelo “despro-
vimento da apelação do INSS e da remessa ofi cial e pelo provimento, 
em parte, do apelo da DPU, para o fi m de que (1) o INSS proceda à 
implantação do benefício por incapacidade em 30 dias, pagando-o em 
45 dias, com ou sem perícia médica; e (2) sejam fi xados honorários 
advocatícios em prol da DPU” (evento 7 destes autos).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Celso Kipper:

1. Em relação à remessa ofi cial, o Colendo Superior Tribunal de Jus-
tiça, por sua Corte Especial (EREsp 934.642/PR, Rel. Min. Ari Pargen-
dler, julgado em 30.06.2009; EREsp 701.306/RS, Rel. Min. Fernan-
do Gonçalves, julgado em 07.04.2010; EREsp 600.596/RS, Rel. Min. 
 Teori Zavascki, julgado em 04.11.2009), prestigiou a corrente jurispru-
dencial que sustenta ser inaplicável a exceção contida no § 2º, primeira 
parte, do art. 475 do CPC aos recursos dirigidos contra sentenças (a) 
ilíquidas, (b) relativas a relações litigiosas sem natureza econômica, (c) 
declaratórias e (d) constitutivas/desconstitutivas insuscetíveis de pro-
duzir condenação certa ou de defi nir objeto litigioso de valor certo (v.g., 
REsp 651.929/RS).

Assim, em matéria previdenciária, as sentenças proferidas contra o 
Instituto Nacional do Seguro Social só não estarão sujeitas ao duplo 
grau obrigatório se a condenação for de valor certo (líquido) inferior a 
sessenta salários mínimos.
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Não sendo esse o caso dos autos, conheço da remessa ofi cial.

2. Por ocasião do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5013845-
45.2012.404.0000, interposto pela Defensoria Pública da União contra 
decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela na 
presente ação civil pública, esta Sexta Turma, dando parcial provimento 
ao recurso por unanimidade, manifestou-se em acórdão assim ementado:

“CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA PARA IMPLANTAÇÃO AUTOMÁTICA DE BENEFÍCIOS POR INCAPA-
CIDADE QUANDO A DATA DESIGNADA PARA A PERÍCIA MÉDICA EXCEDER 
PRAZO RAZOÁVEL. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. LEGITIMIDADE ATIVA DA 
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. EXTENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO 
PARA TODO O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. POSSIBILIDADE. NECESSI-
DADE DE DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA ADMINISTRATIVA NO PRAZO 
MÁXIMO DE 45 DIAS. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA EFICIÊNCIA, DA 
RAZOABILIDADE, DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DE PROTEÇÃO DO 
SEGURADO NOS CASOS DE DOENÇA E INVALIDEZ. REGRA DO ART. 41-A, § 5º, 
DA LEI Nº 8.213/1991. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA NO PRAZO MÁXIMO 
DE 45 DIAS, INDEPENDENTEMENTE DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA, QUANDO 
ESTA FOR MARCADA PARA DATA POSTERIOR.

1 – A ação civil pública é via processual adequada para amparar os segurados da Pre-
vidência Social que, ao requererem a concessão de benefícios por incapacidade (auxílio-
doença e aposentadoria por invalidez), não obtenham êxito em realizar a perícia médica 
administrativa em prazo razoável.  

2 – A Defensoria Pública da União possui legitimidade para promover ação civil pública 
em defesa de direitos e interesses coletivos ou individuais homogêneos de segurados da 
Previdência Social, considerados, em sua grande maioria, hipossufi cientes ou necessitados.  

3 – Considerando que a demora na realização das perícias médicas administrativas é 
problema estrutural que atinge difusamente todo o Estado do Rio Grande do Sul, a limitação 
dos efeitos da ação à competência territorial do órgão prolator poderia levar à total inefi -
cácia do provimento jurisdicional, motivo bastante para a extensão dos efeitos da decisão 
a todo aquele Estado.  

4 – A concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez consiste na con-
cretização da efetiva proteção de um direito fundamental do trabalhador, que é o de se ver 
amparado em caso de doença ou invalidez, mediante a obtenção de benefício substitutivo 
da renda enquanto permanecer incapaz, conforme previsto pelo art. 201, inciso I, da Cons-
tituição Federal. Tal direito fundamental é corolário do princípio da dignidade da pessoa 
humana, um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito (Constituição 
Federal, art. 1º, inciso III).  

5 – A marcação de perícias médicas em prazo longínquo, muitas vezes de, aproxima-
damente, três meses após o requerimento administrativo, é absolutamente indefensável e 
abusiva, não só porque deixa ao desamparo os segurados que, efetivamente, não possuem 
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condições de trabalhar, mas também porque, em muitos casos, representa a negação mesma 
do direito fundamental ao benefício previdenciário por incapacidade laboral, na medida em 
que o segurado pode recuperar a capacidade para o trabalho no ínterim entre o requerimento 
e a realização da perícia, de forma que esta atestará já não a incapacidade, mas a presença 
de plenas condições de trabalho. Nesse sentido, a demora excessiva na realização da perícia 
médica mostra-se em desacordo com os princípios constitucionais mencionados, além de 
afrontar o princípio da razoabilidade.  

6 – A Administração Pública rege-se por uma série de princípios, entre os quais o da 
efi ciência (Constituição Federal, art. 37, caput), que é uma faceta de um princípio mais 
amplo, o da ‘boa administração’. Doutrina de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO. 
A autarquia previdenciária, em obediência aos princípios da efi ciência e da boa adminis-
tração, tem o dever de proporcionar ao segurado a possibilidade de realização da perícia 
médica em prazo razoável.  

7 – Conquanto os dispositivos legais que tratam diretamente dos benefícios de aposen-
tadoria por invalidez e auxílio-doença não determinem prazo para a realização da perícia 
médica, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/1991), incluído pela Lei nº 
11.665/2008, dispõe expressamente que o primeiro pagamento do benefício será efetuado 
até 45 dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação necessária à sua 
concessão, disposição que claramente tem o escopo de imprimir celeridade ao procedimento 
administrativo, em observância à busca pela efi ciência dos serviços prestados pelo INSS, 
até porque se trata de verba de caráter alimentar. No caso de benefício por incapacidade, 
o segurado, logicamente, deve ser considerado responsável apenas pelos documentos que 
estão em seu poder, não podendo ser prejudicado pela demora da Administração Pública em 
realizar o exame médico que tem por objetivo a comprovação da existência de incapacidade 
laboral. Em razão disso, o prazo de 45 dias pode ser entendido como limite máximo para 
a realização da perícia médica ofi cial.  

8 – A rigor, nos casos de requerimento de benefícios por incapacidade, a lei não exige que 
o segurado apresente exames e atestados médicos referentes à sua doença e incapacidade; 
no entanto, para que o segurado seja benefi ciário da implantação automática e provisória 
do benefício de auxílio-doença, antes de realizada a perícia médica, é razoável a exigência, 
em atendimento à segurança do sistema previdenciário, de que apresente documentação 
médica que informe o motivo e o início da incapacidade.  

9 – Parcial provimento ao agravo para determinar ao Instituto Previdenciário a concessão 
e a implantação automática e provisória do benefício de auxílio-doença, independentemente 
de realização da perícia médica, no prazo máximo de 45 dias a contar do requerimento 
administrativo, inclusive com o pagamento dos atrasados entre a DER e a efetiva implan-
tação, desde que preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e da carência mínima, 
quando necessária, e apresentada documentação médica informadora do motivo e do início 
da incapacidade.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5013845-45.2012.404.0000, 6ª Turma, 
Des. Federal Celso Kipper, por unanimidade, juntado aos autos em 09.07.2013)

3. O voto condutor desse julgado, de minha lavra, assim analisou a 
situação posta em causa:
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“I – PRELIMINARES
Da inadequação da via eleita
A controvérsia posta na presente ação civil pública não diz respeito à colmatação de 

lacuna técnica decorrente de omissão legislativa parcial, como afi rma o INSS, mas res-
tringe-se à possibilidade de adoção de medida objetivando amparar especifi camente os 
segurados do Regime de Geral da Previdência Social que, ao requererem a concessão de 
benefícios por incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) nas Agências 
da Previdência Social localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, não obtenham êxito em 
realizar a perícia médica administrativa em prazo razoável. De outro lado, cabe ressaltar 
que os direitos à previdência e à assistência são direitos fundamentais sociais que visam, 
respectivamente, à proteção dos trabalhadores e dos seus dependentes nas situações gera-
doras de necessidades (art. 201 da Constituição) e à concessão do mínimo existencial aos 
necessitados (art. 203 da Constituição).

Está-se, pois, diante de situação que afeta interesses sociais e individuais indisponí-
veis, razão pela qual, no caso sub examine, não há se falar em inadequação da via eleita, 
conforme já restou decidido por esta Sexta Turma (TRF4, Agravo de Instrumento nº 
5013752-19.2011.404.0000, 6ª Turma, Des. Federal Luís Alberto D’Azevedo Aurvalle, por 
unanimidade, julgado em 24.11.2011).

Da ilegitimidade da Defensoria Pública da União
A Defensoria Pública da União é prevista constitucionalmente no artigo 134, verbis:
‘Art. 134. A Defensoria Pública é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, 

incumbindo-lhe a orientação jurídica e a defesa, em todos os graus, dos necessitados, na 
forma do art. 5º, LXXIV.’

Por outro lado, o inciso LXXIV do art. 5º da CF/88 tem a seguinte redação:
‘LXXIV – O Estado prestará assistência jurídica integral gratuita aos que comprovarem 

insufi ciência de recursos.’
Já o art. 1º da Lei Complementar nº 80/1994, na redação dada pela Lei Complementar 

nº 132/2009, assim prevê:
‘Art. 1º A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional 

do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, funda-
mentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos 
os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e 
gratuita, aos necessitados, assim considerados na forma do inciso LXXIV do art. 5º da 
Constituição Federal.’

Ademais, a Corte Especial deste Tribunal defi niu que a Defensoria Pública tem legitimi-
dade para, no exercício de suas funções institucionais, manejar diferentes ações, incluindo a 
ação civil pública, desde que na defesa dos necessitados (Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 2008.70.00.030789-1/PR).

À vista dessas disposições, esta Turma, no julgamento da Apelação Cível nº 
2007.71.00.010290-7/RS, de minha relatoria – em que se discutiu, no âmbito de ação civil 
pública ajuizada pela Defensoria Pública da União, a possibilidade de o INSS abster-se 
de descontar, das parcelas vincendas de benefícios de pensão por morte, valores pagos 
em decorrência de antecipação de tutela em demandas que objetivaram a majoração do 
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coefi ciente de cálculo dessas prestações com base na nova redação do art. 75 da Lei nº 
8.213/91, delineada pela Lei nº 9.032/95 –, decidiu ser lícito defi nir como ‘necessitados’, 
na acepção constitucional do termo (inciso LXXIV do art. 5º), todos aqueles segurados 
que, nas ações individuais precedentes, demandaram sob o pálio da assistência judiciária 
gratuita, na forma da Lei nº 1.060, de 5 de fevereiro de 1950, que, justamente, ‘Estabelece 
normas para a concessão de assistência judiciária aos necessitados’.

Por outro lado, a Terceira Seção desta Corte tem entendido que o limite para concessão 
da assistência judiciária gratuita é de dez salários mínimos, considerando o rendimento 
líquido, conforme se extrai do seguinte precedente:

‘AGRAVO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
1. Via de regra, para o deferimento dos benefícios da assistência judiciária gratuita, basta 

a simples declaração da parte de não possuir condições de arcar com os ônus processuais, 
cabendo o ônus da impugnação à parte contrária. Todavia, no momento da apreciação da 
concessão do benefício, pode o Juiz, havendo elementos nos autos, negar a assistência 
judiciária gratuita.

2. Conforme entendimento deste Tribunal, o limite para concessão da assistência judi-
ciária gratuita é de dez salários mínimos. 

3. Inexistindo elementos dos autos no sentido de que os rendimentos da parte autora 
superam o apontado limite de dez salários mínimos, são devidos os benefícios da assistência 
judiciária gratuita.’ (TRF4, Agravo de Instrumento nº 0005717-24.2012.404.0000, 6ª Turma, 
DES. FEDERAL CELSO KIPPER, POR UNANIMIDADE, D.E. 18.09.2012)

Nesse contexto, muito embora inexistam, no presente caso, ações individuais precedentes 
que balizem eventual limitação da tutela coletiva, fato é que o valor máximo de quaisquer 
dos benefícios atualmente concedidos pela Previdência Social sabidamente não ultrapassa 
o montante equivalente a dez salários mínimos, razão pela qual entendo desarrazoada a 
restrição da tutela coletiva nos termos em que postula a Autarquia.

É de salientar-se, também, que, a par do caráter de urgência de que se revestem os 
requerimentos dos benefícios em questão – já que fundamentados na pressuposição de 
impossibilidade de o segurado prover suas necessidades básicas em razão de doença 
incapacitante –, a evidenciar o relevante interesse social posto em causa, a pertinência à 
defesa de interesses coletivos ou individuais homogêneos de necessitados torna legítima 
a propositura da presente ação em prol de todos os segurados do INSS, os quais, segundo 
demonstra a experiência, são, em sua maior parte, hipossufi cientes, entendidos por esta Corte 
como necessitados, na acepção constitucional do termo. Em sentido análogo, colaciono os 
seguintes precedentes:

‘AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE DA DEFENSORIA PÚBLI-
CA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA AFASTADA. CONEXÃO INDEMONSTRADA. 
PRORROGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE AUXÍLIO-DOENÇA DOS SEGURADOS QUE 
EFETUAREM PEDIDO DE PRORROGAÇÃO ATÉ SUBMISSÃO À NOVA PERÍCIA 
MÉDICA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. VALOR.

1. Nos termos do artigo 5º, II, da Lei 7.347/85, com a redação conferida pela Lei nº 
11.448/2007, a Defensoria Pública da União possui legitimidade para propor ação civil 
pública, não se justifi cando o afastamento de tal preceito enquanto pendente de julgamento 
a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3943.
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2. A ação civil pública foi proposta tendo em vista a peculiar situação que envolve 
a Gerência Executiva de Canoas, como problemas no sistema e falta de peritos para 
realização dos exames médicos. O fato de tal circunstância ter ensejado a propositura de 
outra ação civil pública relativa à Gerência Executiva de Porto Alegre não tem o condão 
de fazer com que se trate de dano de âmbito nacional. Acrescente-se a isso o fato de que 
a decisão proferida no âmbito da ação civil pública tem seus limites de efi cácia adstritos 
à competência territorial do órgão prolator, conforme o artigo 16 da Lei nº 7.347/85, 
alterado pela Lei nº 9.494/97.

3. Omissis.’ (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0006376-04.2010.404.0000, 
6ª Turma, Des. Federal CELSO KIPPER, POR UNANIMIDADE, julgado em 09.06.2010, 
grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFENSORIA PÚBLICA. LEGITI-
MIDADE ATIVA. ART. 5º, II, DA LEI Nº 7.347/1985 (REDAÇÃO DA LEI Nº 11.448/2007).

1. A Defensoria Pública tem legitimidade para propor ação civil pública questionando 
a cobrança da taxa de inscrição para realização de Concurso Vestibular.

2. Não há como deixar de considerar que a função constitucional (artigos 5º, inciso 
LXXIV, e 134 da CF/1988) atribuída à Defensoria Pública foi a de responder em Juízo por 
todos os que comprovarem a insufi ciência de recursos, ou seja, estabeleceu uma limitação 
sob o aspecto subjetivo: compete à Defensoria Pública a defesa dos necessitados.

3. O fato de o Concurso Vestibular envolver pessoas que não se enquadrem como hipos-
sufi cientes não é razão sufi ciente para afastar a legitimidade ativa da Defensoria Pública.

4. Determinada a juntada de notas taquigráfi cas destes autos e da Apelação Cível nº 
2007.71.09.000451-5/RS, julgada na mesma sessão.’ (TRF4, APELAÇÃO CÍVEL Nº 
2007.71.09.000306-7, 4ª Turma, Desa. Federal MARGA INGE BARTH TESSLER, POR 
UNANIMIDADE, D.E. 07.10.2008, grifei)

Da limitação territorial dos efeitos da ação civil pública
Quanto à questão relativa à limitação territorial dos efeitos da ação civil pública, 

destaco, inicialmente, que o art. 16 da Lei nº 7.347/85 passou por transformação em sua 
redação, a saber:

a) Redação original:
‘A sentença fará coisa julgada erga omnes, exceto se a ação for julgada improcedente 

por defi ciência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação 
com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.’

b) Redação dada pelo art. 2º da Lei nº 9.496/97, cuja origem é a MP nº 1.570/97:
‘A sentença cível fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial 

do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insufi ciência de provas, 
hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, 
valendo-se de nova prova.’

O art. 2º da Lei nº 9.494/97, por sua vez, sofreu os seguintes acréscimos:
‘Art. 2º-A: A sentença cível prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade 

associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os 
substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da compe-
tência territorial do órgão prolator.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 461

Parágrafo único – Nas ações coletivas propostas contra entidades da administração direta, 
autárquica ou fundacional da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, a 
petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade 
associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e da 
indicação dos respectivos endereços.’ (Redação dada pela MP nº 1.789-1/99)

‘Art. 2º A: A sentença cível prolatada em caráter coletivo proposta por entidade asso-
ciativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os subs-
tituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência 
territorial do órgão prolator.

Parágrafo único – Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito 
Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigato-
riamente estar instruída com a ata da assembleia da entidade associativa que a autorizou, 
acompanhada da relação nominal dos seus associados e da indicação dos respectivos en-
dereços.’ (Redação dada pela MP 2.180-35/2001)

A propósito das alterações referidas, colho a manifestação de Hely Lopes Meirelles:
‘Atendendo aos reclamos dos tribunais e da doutrina, aos quais nos referíamos nas 

edições anteriores da presente obra, e em uma tentativa de aperfeiçoamento da legislação 
vigente, a Lei nº 9.494/97, de 10.09.1997, alterou a redação do art. 16 da Lei 7.347/85, 
esclarecendo no seu art. 2º que ‘a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites 
da competência territorial do órgão prolator (...)’. Assim, buscou-se afastar a tentativa de 
atribuição de efeitos nacionais a decisões meramente locais. Como já assinalado, o STF, em 
16.04.97, rejeitou o pedido de liminar feito na ADIn nº 1.576 contra o mencionado artigo, 
que constava da Medida Provisória nº 1.570/97.’ (in Mandado de segurança, ação popular, 
ação civil pública. 26. ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes. São 
Paulo: Malheiros, 2004. p. 240-241)

A citada decisão do Supremo Tribunal Federal vem assim ementada:
‘TUTELA ANTECIPADA – SERVIDORES – VENCIMENTOS E VANTAGENS – 

SUSPENSÃO DA MEDIDA – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. Ao primeiro exame, 
inexiste relevância jurídica sufi ciente a respaldar concessão de liminar, afastando-se a 
efi cácia do artigo 1º da Medida Provisória nº 1.570/97, no que limita o cabimento da tutela 
antecipada, empresta duplo efeito ao recurso cabível e viabiliza a suspensão do ato que a 
tenha formalizado pelo Presidente do Tribunal a quem competir o julgamento deste último. 
LIMINAR – PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ANTECIPADA – CAUÇÃO – GARANTIA 
REAL OU FIDEJUSSÓRIA. Na dicção da ilustrada maioria, concorrem a relevância e o risco 
no que o artigo 2º da Medida Provisória nº 1.570/97 condicionou a concessão da liminar, ou 
de qualquer medida de caráter antecipatório, à caução, isso se do ato puder resultar dano a 
pessoa jurídica de direito público. SENTENÇA – EFICÁCIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
Em princípio, não se tem relevância jurídica sufi ciente à concessão de liminar no que, 
mediante o artigo 3º da Medida Provisória nº 1.570/97, a efi cácia erga omnes da sentença 
na ação civil pública fi ca restrita aos limites da competência territorial do órgão prolator.’ 
(ADI-MC nº 1576- UF, Tribunal Pleno, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento em 
16.04.1997, DJ 06.06.2003)

Cabe transcrever, pela explicitação que faz, excerto do voto do Ministro Marco Aurélio 
Mello, Relator:
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‘A alteração do artigo 16 ocorreu à conta da necessidade de explicitar-se a efi cácia 
erga omnes da sentença proferida na ação civil pública. Entendo que o artigo 16 da Lei nº 
7.347, de 24 de julho de 1985, harmônico com o sistema Judiciário pátrio, jungia, mesmo 
na redação primitiva, a coisa julgada erga omnes da sentença civil à área de atuação do 
órgão que viesse a prolatá-la. A alusão à efi cácia erga omnes sempre ligada à ultrapassagem 
dos limites subjetivos da ação, tendo em conta até mesmo o interesse em jogo – difuso ou 
coletivo –, não alcançando, portanto, situações concretas, quer sob o ângulo objetivo, quer 
subjetivo, notadas além das fronteiras fi xadoras do juízo. Por isso, tenho a mudança de 
redação como pedagógica, a revelar o surgimento de efeito erga omnes na área de atuação 
do Juízo e, portanto, o respeito à competência geográfi ca delimitada pelas leis de regência. 
Isso não implica esvaziamento da ação civil pública, tampouco ingerência indevida do 
Poder Executivo no Judiciário.’

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, igualmente, afi rmou-se no sentido de 
que a sentença na ação civil pública faz coisa julgada erga omnes nos limites da competência 
territorial do órgão prolator, nos termos do art. 16 da Lei nº 7.347/85, com a novel redação 
dada pela Lei 9.494/97: EREsp nº 293.407/SP, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, DJ 01.08.2006; REsp nº 422671-RS, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, 
DJ 30.11.2006; EREsp 411529/SP, Segunda Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJe 
de 24.03.2010; AgRg nos EREsp 253589/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Corte Especial, DJe 
01.07.2008; EREsp 399.357, Segunda Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, julgado em 
09.09.2009.

Também nesse sentido já se manifestou esta Corte: AG nº 2009.04.00.032855-0, Sexta 
Turma, de minha Relatoria, D.J. 12.01.2010; AC nº 2002.72.05.001195-1, Quinta Turma, 
Relator Luiz Antonio Bonat, D.E. 12.05.2008; APELREEX nº 2008.71.04.000965-0, Sexta 
Turma, de minha Relatoria, D.E. 21.10.2009; e AC nº 2006.71.17.001095-3/RS, Quinta 
Turma, unânime, Rel. Juiz Federal Luiz Antonio Bonat, julgada em 11.03.2008.

Ocorre, contudo, que a regra geral posta no aludido art. 16, restringindo a coisa julgada 
aos limites da competência territorial do órgão prolator, comporta exceções, em se tratando 
de ações que versem sobre interesses que transbordem os limites da circunscrição territorial 
do órgão prolator da decisão e que não possam ser divididos, como, por exemplo, conside-
rar-se um alimento nocivo à saúde humana no Estado do Rio Grande do Sul e não em Santa 
Catarina; proibir o fumo em um voo enquanto a aeronave não sair de seu Estado, depois 
passar a permiti-lo, ou, ainda, considerar-se poluído um rio, ainda que percorra cidades 
pertencentes a circunscrições diferentes, somente no âmbito territorial da circunscrição do 
órgão prolator da decisão.

No caso dos autos, afi gura-se-me inviável aplicar a restrição dos efeitos da decisão aos 
limites da competência do órgão prolator. A própria natureza do pedido formulado nos autos 
da ação civil pública promovida pela Defensoria Pública da União, e, por via de consequ-
ência, também a natureza do provimento judicial alcançado, demonstra a impossibilidade 
da restrição dos efeitos da decisão a uma determinada circunscrição territorial apenas. Isso 
porque, na espécie, a ação civil pública está fundamentada justamente nas alegações de 
que a demora para a realização das perícias judiciais indispensáveis à análise dos pedidos 
de benefício por incapacidade está disseminada por todo o Estado do Rio Grande do Sul, 
ou seja, de que não se trata de uma questão pontual em uma ou outra cidade, derivada de 
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eventuais peculiaridades locais, mas sim de um problema estrutural que atinge difusamente 
todo o Estado e que, por isso, deve ser solucionado mediante adoção de medidas adminis-
trativas de conjunto. Se assim não fosse, inexistiriam razões para o INSS ter apresentado, 
por ocasião das audiências realizadas no âmbito do Centro Judiciário de Solução de Con-
fl itos e Cidadania, diversas propostas com vistas à redução do tempo médio de espera de 
atendimento dos segurados nas Agências de todo o Estado.

Raciocínio diverso poderia levar a situações diametralmente opostas ao que se pretende 
nesta ação civil pública, o que não se pode admitir. Com efeito, considerando-se que, no 
caso concreto, a ação civil pública tramita perante a 1ª Vara Previdenciária de Porto Alegre, 
a limitação dos efeitos da ação a tal Subseção Judiciária poderia levar o INSS, no afã de 
cumprir a determinação judicial, a deslocar material humano para a Capital, a partir de 
outras localidades do Estado, em detrimento dos municípios que estão sob jurisdição das 
demais Subseções Judiciárias Federais do Rio Grande do Sul, levando, em última análise, 
à total inefi cácia do provimento jurisdicional.

Assim, a despeito de ser a regra geral no sentido de que, em sede de ação civil pública, 
se restringe a coisa julgada aos limites da competência territorial do órgão prolator, entendo 
que, no caso dos autos, a natureza específi ca do pedido e do provimento judicial impedem 
tal restrição, devendo a presente decisão estender-se a todo o Estado do Rio Grande do Sul.

Da limitação dos efeitos da ação civil pública em razão da matéria
De acordo com a norma insculpida no art. 109, I, da Constituição Federal, não compete 

à Justiça Federal julgar causas em que se controverte acerca de benefícios decorrentes de 
acidente do trabalho, devendo, pois, ser acolhida a preliminar de limitação dos efeitos da 
ação civil pública em razão da matéria, restringindo-se a tutela coletiva aos benefícios por 
incapacidade de natureza previdenciária.

II – MÉRITO
A decisão agravada assim apreciou o mérito da questão ora debatida:
‘Conforme muito bem explanado pelo procurador autárquico em sua defesa (petições 

dos eventos 6 e 34), o acolhimento do pedido da parte-autora se mostra questionável e 
quiçá até mesmo temerário.

É que, se a crise no sistema de perícias deriva justamente do grande volume de pedidos 
de benefícios hoje encaminhados, não é desarrazoado antever que a medida postulada seja 
retroalimentadora desta crise, incrementando artifi cialmente a demanda ante a possibilida-
de do recebimento incondicional dos valores do benefício a partir do 31ª dia com o mero 
requerimento administrativo, ainda que pendente de exame o segurado por perito ofi cial.

Já outro fundamento de não menor relevo para o indeferimento da antecipação de tu-
tela diz com a não constatação por este juízo de abusividade ou teratologia na disposição 
legal que condiciona o deferimento do benefício por incapacidade à prévia submissão do 
requerente à perícia ofi cial.

Embora este juízo seja sensível ao quadro defi citário em que se encontra o sistema atual 
de marcações de consultas no âmbito administrativo do INSS, entendo que a solução para a 
problemática deve ser equacionada dentro da própria estrutura administrativa por meio de 
medidas efetivas aos administrados. Trata-se de aplicação de políticas públicas de qualidade 
visando à minoração dos prazos dos agendamentos das consultas.
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Ao que parece, o INSS vem implementando esforços no sentido de se encontrar uma 
solução à problemática que ora se apresenta.

Ante o exposto, indefi ro a participação da Associação Nacional dos Médicos Peritos 
da Previdência Social (ANMP) na presente ação e indefi ro o pedido de antecipação dos 
efeitos da tutela, nos termos da fundamentação supra.’

Pois bem, conquanto seja certo que o Instituto Previdenciário, ao longo dos aproxima-
damente doze meses em que o processo esteve no Centro Judiciário de Solução de Confl itos 
e Cidadania – Cejuscon, em busca de composição amigável entre as partes, tenha efetiva-
mente demonstrado uma conduta positiva no sentido de implementar medidas objetivando 
a redução do tempo médio de espera para a realização de perícias médicas, dentre as quais 
se destaca a realização de concurso público para contratação de novos peritos médicos, a 
conciliação não obteve êxito, tendo a Defensoria Pública da União, por meio de simulações 
de marcação de perícias junto ao INSS (evento 1, INIC1, fl s. 13-18), demonstrado que o 
tempo de espera tem excedido o que se pode considerar como razoável em diversas partes 
do Estado do Rio Grande do Sul, em franca oposição ao que ocorre em grandes centros 
urbanos do país.

Destaco, nesse sentido, que, em consulta recente à página virtual do Ministério da Previ-
dência Social (realizada em 06.12.2012), cuja juntada aos autos ora determino, verifi cou-se, 
a título de exemplo, que as datas disponíveis para realização de perícia médica eram as 
seguintes: Pelotas, dia 28.01.2013 (52 dias); Porto Alegre, dia 22.02.2013 (76 dias); Canoas, 
dia 25.02.2013 (79 dias). Por outro lado, o tempo de espera em grandes cidades do Brasil era 
sensivelmente menor, sendo possível a realização do exame médico no INSS ainda no ano 
de 2012: Salvador-BA, em 14.12.2012 (08 dias); São Paulo-SP, em 19.12.2012 (13 dias); 
Belo Horizonte-MG, em 20.12.2012 (14 dias); Rio de Janeiro-RJ, em 26.12.2012 (20 dias).

Constata-se, a partir de tais dados, o seguinte: a) o agendamento de perícias médicas em 
várias localidades do Estado do Rio Grande do Sul tem se dado para data excessivamente 
longínqua, excedendo em muito o que seria razoável; b) a demora na realização de perícias 
médicas não é episódica ou eventual, mas constante e entranhada no sistema administrativo 
gaúcho há um bom tempo – lembro que já se davam por ocasião do ajuizamento desta ação, 
há mais de um ano; c) há um evidente contraste entre os prazos necessários à realização das 
perícias se considerada, de um lado, a situação em vários municípios gaúchos e, de outro, 
em capitais de Estado muito mais populosas (casos de São Paulo e Rio de Janeiro, por 
exemplo), onde as perícias são realizadas em prazo muito menor; d) as medidas adotadas 
pelo INSS a partir do ajuizamento desta ação não se tornaram efi cazes, pois não se nota 
diminuição substancial nos prazos dos exames periciais.

Tais constatações demonstram, em primeiro lugar, violação ao princípio da efi ciência da 
Administração, insculpido no art. 37, caput, da Constituição Federal e no art. 2º, caput, da 
Lei nº 9.784/99. CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO demonstra que o princípio 
da efi ciência é uma faceta de um princípio mais amplo, o da ‘boa administração’. Vejamos 
suas palavras:

‘A Constituição se refere, no art. 37, ao princípio da efi ciência. Advirta-se que tal 
princípio não pode ser concebido (entre nós nunca é demais fazer ressalvas óbvias) senão 
na intimidade do princípio da legalidade, pois jamais uma suposta busca de efi ciência jus-
tifi caria postergação daquele que é o dever administrativo por excelência. O fato é que o 
princípio da efi ciência não parece ser mais do que uma faceta de um princípio mais amplo já 
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superiormente tratado, de há muito, no Direito italiano: o princípio da ‘boa administração’. 
Este último signifi ca, como resulta das lições de Guido Falzone, em desenvolver a ativi-
dade administrativa ‘do modo mais congruente, mais oportuno e mais adequado aos fi ns a 
serem alcançados, graças à escolha dos meios e da ocasião de utilizá-los, concebíveis como 
os mais idôneos para tanto’. Tal dever, como assinala Falzone, ‘não se põe simplesmente 
como um dever ético ou como mera aspiração deontológica, senão como um dever atual e 
estritamente jurídico’. Em obra monográfi ca, invocando lições do citado autor, assinalamos 
este caráter e averbamos que, nas hipóteses em que há discrição administrativa, ‘a norma 
só quer a solução excelente’. Juarez Freitas, em oportuno e atraente estudo – no qual pela 
primeira vez entre nós é dedicada toda uma monografi a ao exame da discricionariedade em 
face do direito à boa administração –, com precisão irretocável, afi rmou o caráter vinculante 
do direito fundamental à boa administração.’ (BANDEIRA DE MELLO, Celso Antonio. 
Curso de Direito Administrativo. 26. ed. São Paulo: Malheiros, 2009. p. 122-123)

Nunca é demais lembrar que, no caso em apreço, está em jogo a efetiva proteção de 
um direito fundamental do trabalhador, que é o de se ver amparado em caso de doença ou 
invalidez, mediante a obtenção de benefício substitutivo da renda enquanto permanecer 
incapaz, conforme previsto pelo art. 201, inciso I, da Constituição Federal. Todos aqueles 
que formulam requerimento para obtenção de benefício por incapacidade por óbvio julgam-
se incapazes para a realização de sua atividade habitual, donde se extrai que o pressuposto 
fundamental dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez é a presença 
de uma situação de grande vulnerabilidade social, da qual decorre o dever do Estado de, 
no mínimo, proporcionar ao segurado a possibilidade de realizar a perícia autárquica em 
prazo razoável.

Ademais, conforme a Lei de Benefícios, o auxílio-doença é devido ao segurado empre-
gado a contar do 16º dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a 
contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz (art. 60, caput) 
– do que decorre que o segurado incapaz empregado está desassistido a contar do 16º dia 
de afastamento consecutivo, e os demais, a partir do momento em que deixam de trabalhar.

Dentro desse contexto, mostra-se absolutamente indefensável a marcação de perícias 
médicas em prazo longínquo, muitas vezes de quase três meses depois do requerimento. Tal 
demora chega a ser abusiva, não só porque deixa ao desamparo os segurados que, efetivamen-
te, não possuem condições de trabalhar, mas também porque, em muitos casos, representa 
a negação mesma do direito fundamental ao benefício previdenciário por incapacidade 
laborativa, na medida em que o segurado pode recuperar a capacidade para o trabalho no 
ínterim entre o requerimento e a realização da perícia, de forma que esta atestará já não a 
incapacidade, mas a presença de plenas condições ao trabalho. E o segurado não receberá 
o benefício, ainda que tenha, por 30, 40 ou 60 dias, padecido de doença ou incapacitação 
para seu trabalho...

Assim, é plenamente aceitável a fi xação de prazo para a realização da perícia ofi cial, 
não havendo se falar de pedido juridicamente impossível. De fato, sendo a presença de 
incapacidade laboral um requisito indispensável para a concessão dos benefícios de au-
xílio-doença e de aposentadoria por invalidez, mas cuja efetiva comprovação ocorre por 
meio de exame pericial de responsabilidade da Autarquia Previdenciária, como se extrai 
do art. 42, § 1º, da Lei nº 8.213/91 (no que toca à aposentadoria por invalidez) e do art. 60, 
caput e § 4º, também da Lei de Benefícios (quando se trata de auxílio-doença), o INSS, em 
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obediência ao princípio da efi ciência, inscrito no caput do art. 37 da Constituição Federal 
como diretriz basilar da Administração Pública, tem o dever de proporcionar ao segurado 
a possibilidade de realização da perícia ofi cial em prazo razoável.

No ponto, impende ressaltar que, conquanto os dispositivos que tratam diretamente dos 
benefícios de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença não determinem prazo para a 
realização da perícia médica, o § 5º do art. 41-A da Lei de Benefícios, incluído pela Lei nº 
11.665/08, dispõe expressamente que o primeiro pagamento do benefício será efetuado até 
45 (quarenta e cinco) dias após a data da apresentação, pelo segurado, da documentação 
necessária à sua concessão, disposição que claramente tem o escopo de imprimir celeridade 
ao procedimento administrativo, em observância à busca de maior efi ciência dos serviços 
prestados pelo Instituto Previdenciário, até porque se trata de verba de caráter alimentar. No 
caso de outorga de benefício por incapacidade, vale salientar que o segurado, logicamente, 
deve ser considerado responsável apenas pela entrega dos documentos que estão em seu 
poder, não podendo ser prejudicado pela demora da Administração Pública em realizar o 
exame que tem por objetivo a comprovação da existência de incapacidade laboral.

Aqui já se delineia que o intervalo de tempo de 45 dias pode ser entendido como li-
mite máximo para a realização da perícia ofi cial. Este Tribunal, aliás, adota tal prazo em 
situações similares, especifi camente para o cumprimento imediato do acórdão no tocante à 
implantação de benefício, quando a parte-autora da ação previdenciária não está em gozo 
de qualquer benefício (TRF4, 3ª Seção, Questão de Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-7/
RS, Rel. para o acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09.08.2007).

Em assim sendo, a marcação de perícias médicas em prazo superior a 45 dias viola não 
somente os princípios constitucionais da efi ciência e da razoabilidade, mas também o § 5º 
do art. 41-A da Lei de Benefícios.

Por outro lado, ao examinar os fundamentos da decisão agravada e aqueles trazidos pelo 
INSS, observei que o suposto caráter temerário e retroalimentador da medida postulada é 
apontado como óbice à sua adoção.

Ponderando os interesses postos em causa, no entanto, entendo que, embora a pos-
sibilidade de implantação do benefício sem perícia ofi cial prévia (restrita aos casos em 
que o tempo de espera extrapolar o razoável) possa induzir um aumento no número de 
requerimentos de benefícios por incapacidade, o risco social ao qual estão submetidos os 
segurados efetivamente incapacitados, que sequer obtêm êxito em realizar o exame médico 
pericial em prazo razoável, sobrepõe-se à eventual ação de pessoas que tenham a intenção 
maliciosa de se aproveitar de uma medida emergencial. Aliás, vale lembrar que quem 
comprovadamente obtiver vantagem ilegal a partir da presente determinação estará sujeito 
às sanções não apenas administrativas, mas também cíveis e criminais.

De outro lado, o INSS não poderá cobrar os valores percebidos pelo segurado que 
tiver o benefício provisoriamente implantado em razão da medida ora postulada, mas cujo 
benefício for ulteriormente negado por parecer contrário à perícia administrativa, quando 
esta fi nalmente for realizada pelo corpo médico da Autarquia, uma vez que o segurado 
está dispensado da devolução de valores percebidos de boa-fé em razão de provimento 
jurisdicional.

Muito embora o art. 115, inciso II, da Lei nº 8.213/91 preveja a possibilidade de desconto 
de pagamento de benefício além do devido, há que se interpretar tal autorização restritiva-
mente, dada a manifesta natureza alimentar do benefício previdenciário, a evidenciar que 
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qualquer supressão de parcela deste comprometeria a subsistência do segurado e dos seus 
dependentes, em afronta ao princípio do respeito à dignidade humana (art. 1º, III, da CF/88).

De fato, a Terceira Seção desta Corte sedimentou o entendimento de serem ir-
repetíveis as parcelas indevidas de benefícios previdenciários recebidas de boa-fé, 
em face do seu caráter eminentemente alimentar, como se pode extrair dos seguintes 
precedentes: AR nº 1998.04.01.086994-6, Rel. Des. Federal Celso Kipper, D.E. de 
23.04.2010; AR nº 2000.04.01.012087-8, Rel. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus; 
AR nº 2006.04.00.031006-4, Rel. Des. Federal João Batista Pinto da Silveira; AR nº 
2003.04.01.026468-2, Rel. Des. Federal Celso Kipper; AR nº 2003.04.01.015357-4, Rel. 
Des. Federal Luiz Alberto D’Azevedo Aurvalle; e AR nº 2003.04.01.027831-0, Rel. Des. 
Federal Rômulo Pizzolatti, todos estes julgados na sessão de 07.08.2008.

Trago, ainda, à colação os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
‘PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CÓDIGO 

DE PROCESSO CIVIL AFASTADA. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁ-
RIAS PAGAS POR FORÇA DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VERBA ALIMENTAR 
RECEBIDA DE BOA-FÉ PELA SEGURADA. RECURSO ESPECIAL AO QUAL SE 
NEGA PROVIMENTO.

1. A questão da possibilidade da devolução dos valores recebidos por força de anteci-
pação dos efeitos da tutela foi inequivocamente decidida pela Corte Federal, o que exclui 
a alegada violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, uma vez que os embargos 
de declaração não se destinam ao prequestionamento explícito.

2. O pagamento realizado a maior, que o INSS pretende ver restituído, foi decorrente 
de decisão sufi cientemente motivada, anterior ao pronunciamento defi nitivo da Suprema 
Corte, que afastou a aplicação da lei previdenciária mais benéfi ca a benefício concedido 
antes da sua vigência. Sendo indiscutível a boa-fé da autora, não é razoável determinar a sua 
devolução pela mudança do entendimento jurisprudencial por muito tempo controvertido, 
devendo-se privilegiar, no caso, o princípio da irrepetibilidade dos alimentos.

3. Negado provimento ao recurso especial.’ (REsp nº 991030/RS, Terceira Seção, Rel. 
Min. Thereza de Assis Moura, DJE de 15.10.2008)

‘PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECE-
BIDOS AO AMPARO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERIORMENTE REVOGADA. 
DISPENSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO 
DO JULGADO EM FACE DE MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. OMISSÃO RECO-
NHECIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. A egrégia Quinta Turma/STJ, no julgamento do REsp. 999.660/RS, de minha relatoria, 
fi rmou entendimento de que, sendo a tutela antecipada provimento de caráter provisório e 
precário, a sua futura revogação acarreta a restituição dos valores recebidos.

2. Posicionamento revisto para reconhecer a dispensa do ressarcimento dos valores 
indevidamente recebidos, em face da boa-fé do segurado que recebeu o aumento de seu be-
nefício por força de decisão judicial, bem como em virtude do caráter alimentar dessa verba.

3. Essa mudança de entendimento não pode ser adotada por meio de Embargos de De-
claração, a fi m de proceder-se ao ajuste da solução dada à presente demanda, uma vez que, 
nos termos do art. 535 do CPC, a função dos aclaratórios é somente integrativa, podendo 
ser atribuído efeito infringente apenas quando o reconhecimento da existência de omissão, 
contradição ou obscuridade na decisão embargada acarretar a modifi cação do julgado, o 
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que, contudo, não se confi gura na hipótese dos autos.
4. Embargos de Declaração acolhidos apenas para, reconhecendo a alegada omissão do 

julgado, determinar que, em virtude das peculiaridades do caso, conforme antes demons-
trado, somente sejam restituídos os valores pagos indevidamente a partir do momento em 
que a tutela provisória perdeu os seus efeitos, ou seja, a partir da cassação ou da revogação 
da decisão que a concedeu.’ (EDcl no REsp nº 998728/RS, Quinta Turma, Rel. Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, DJE de 19.05.2008)

Em suma, parece-me cristalino que a medida pleiteada deve ser entendida como um meio 
excepcional de atendimento aos segurados que não obtêm êxito na realização da perícia 
médica em prazo razoável, enquanto a Administração Pública não implementar medidas 
efi cazes para tanto, e não como um procedimento a ser adotado pela Autarquia de forma 
permanente; ou seja, não se trata de uma proposta de solução defi nitiva para o problema 
atinente ao tempo de espera para a realização do exame médico pelos peritos do INSS.

Tanto é assim que ações civis públicas com objetivo similar têm proliferado nesta Quarta 
Região, em precedentes que inclusive reconhecem a possibilidade de estabelecimento de 
prazos máximos para a realização de perícias por parte do INSS. Nesse sentido, colaciono 
os seguintes julgados:

‘PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DETERMINAÇÃO DE PRAZO 
MÁXIMO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS REFERENTES À CONCESSÃO DE 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. LIMINAR. DEFERIMENTO 
PARCIAL.

Sopesando os interesses em causa, não se afi gura discrepante dos princípios da legalida-
de, da razoabilidade e da proporcionalidade o estabelecimento de prazo para a realização 
das perícias administrativo-previdenciárias, tendo em vista, sobretudo, a busca da efi ciência 
na prestação do serviço público envolvido por essa atividade.’ (TRF4, Agravo de Instrumen-
to nº 5001998-80.2011.404.0000, 6ª Turma, Des. Federal LUÍS ALBERTO D’AZEVEDO 
AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 05.10.2011, grifei)

‘PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MANDADO DE INJUNÇÃO. LEGI-
TIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MULTA. BAIXA EFETIVIDADE. DETERMI-
NAÇÃO DE PRAZO MÁXIMO PARA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS REFERENTES 
À CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS. LIMINAR. 
DEFERIMENTO PARCIAL.

1. O artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro estabelece que os 
juízos monocráticos, nos quais o Supremo detém competência especializada, podem, de 
forma difusa, decidir questões atinentes à integração legislativa decorrente de omissão, em 
face do princípio da isonomia.

2. Em sendo os direitos à previdência e à assistência direitos fundamentais sociais os 
quais visam, respectivamente, à proteção dos trabalhadores e dos seus dependentes nas 
situações geradoras de necessidades (art. 201 da Constituição) e à concessão do mínimo 
existencial aos necessitados (art. 203 da Constituição), o Ministério Público tem atribuição, 
nos termos do art. 127 da Constituição, ou melhor, o dever, de promover a presente ação 
civil pública, haja vista a existência de interesses sociais e individuais indisponíveis.

3. A prática processual tem demonstrado a baixa efetividade da fi xação de astreintes, 
em se tratando de prestações positivas da Administração.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 469

4. Sopesando os interesses em causa, não se afi gura discrepante dos princípios da 
legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade o estabelecimento de prazo para 
a realização das perícias administrativo-previdenciárias, tendo em vista, sobretudo, a 
busca da efi ciência na prestação do serviço público envolvido por essa atividade.’ (TRF4, 
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013752-19.2011.404.0000, 6ª Turma, Des. Federal 
LUÍS ALBERTO D’AZEVEDO AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS 
AUTOS EM 24.11.2011, grifei)

À vista de todo o exposto, deverão as Gerências Executivas do INSS do Estado do 
Rio Grande do Sul, nos casos de requerimento de auxílios-doença e de aposentadorias por 
invalidez previdenciários (excluídos, portanto, os decorrentes de acidente de trabalho) cuja 
data de agendamento de perícia médica tenha sido fi xada em data superior a 45 (quarenta e 
cinco) dias da data do requerimento administrativo, implantar automaticamente o benefí-
cio de auxílio-doença (desde que preenchidos os requisitos da qualidade de segurado e da 
carência mínima, se necessária), ainda que se trate de requerimento de aposentadoria por 
invalidez, a partir do 46º dia do requerimento até a data de perícia ofi cial que constatar a 
capacidade laboral, devendo, porém, ser mantido o benefício caso a perícia administrativa 
aponte incapacidade temporária para a atividade habitual (pelo prazo defi nido pelo perito 
do INSS) ou, na hipótese de restar constatada incapacidade total e permanente, convertido 
em aposentadoria por invalidez, estando dispensados da devolução de valores percebidos 
em razão da implantação automática do benefício os segurados que sejam considerados 
aptos para o trabalho pela perícia autárquica.

Esclareço que, por se tratar de uma medida emergencial que objetiva amparar os segu-
rados na hipótese de a perícia administrativa ser agendada para data que redunde em prazo 
de espera que extrapole o razoável, o benefício a ser implantado provisoriamente deverá, 
sempre, ser o de auxílio-doença previdenciário, mesmo que o segurado tenha formulado 
requerimento de concessão de aposentadoria por invalidez previdenciária.

Por se tratar de decisão que deverá trazer por consequência alteração de rotinas pro-
cedimentais por parte do INSS, mas levando em consideração, também, o período em que 
o processo fi cou suspenso para a tentativa (inexitosa) de conciliação – período no qual a 
autarquia teve tempo sufi ciente para a previsão e a elaboração daquelas rotinas –, determino 
a aplicação da presente decisão aos requerimentos administrativos efetuados a partir de 
sua publicação.

Para o eventual descumprimento da presente decisão, deverá o INSS arcar com o pa-
gamento de multa diária correspondente a R$ 100,00 (cem reais) por benefício não pago 
no prazo fi xado, no caso de inadimplemento parcial, ou, se total o descumprimento, com o 
pagamento de multa global no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada dia de atraso.

Frente ao exposto, defi ro em parte o pedido de agregação de efeito ativo para determinar 
às Gerências Executivas do INSS de todo o Estado do Rio Grande do Sul que, nos casos 
de requerimentos de auxílios-doença e de aposentadorias por invalidez previdenciários em 
que o agendamento de perícia médica tenha sido fi xado em data superior a 45 (quarenta 
e cinco) dias da data do requerimento administrativo, implantem automática e provisoria-
mente o benefício de auxílio-doença (desde que preenchidos os requisitos da qualidade de 
segurado e da carência mínima, se necessária) a partir do 46º dia do requerimento até a 
data de perícia ofi cial que constatar a capacidade laboral, devendo o benefício ser mantido 
caso o exame administrativo aponte incapacidade temporária para a atividade habitual 
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(pelo prazo defi nido pelo perito do INSS) ou, na hipótese de restar constatada incapaci-
dade total e permanente, convertido em aposentadoria por invalidez, estando dispensados 
da devolução de valores percebidos em razão da implantação automática do benefício 
os segurados que sejam considerados aptos para o trabalho pela perícia autárquica, nos 
termos da fundamentação.’

A decisão inicial foi integrada pelos embargos de declaração solvidos pelo Juiz Federal 
Paulo Paim da Silva, verbis:

‘O INSS embargou a decisão liminar proferida no presente feito, alegando omissão, 
obscuridade e contradição e requerendo a sua complementação.

Conheço dos embargos, tendo em vista a tempestividade.
NECESSIDADE DE LAUDO MÉDICO
Efetivamente, na inicial da Ação Civil Pública, a Defensoria Pública da União requereu 

que fosse determinada a concessão do benefício a contar do 31º dia do requerimento até a 
data do afastamento indicada pelo médico assistente do SUS/PARTICULAR ou pelo menos 
até a data da perícia médica.

Assim, há que se acolher os embargos, para esclarecer que a concessão a contar do 46º 
dia, conforme determinado na liminar, é de ser feita àqueles segurados que juntarem com o 
requerimento inicial algum documento médico, em que se indique o início da incapacidade, 
a fi m de se aferir a carência e a qualidade de segurado na data, mantendo-se o benefício até 
a data fi nal indicada nesse documento ou até a data da perícia administrativa.

Nos casos de agendamento remoto, o documento médico será juntado, preferencial-
mente, por meio do atestado médico eletrônico, via sistema disponibilizado pelo INSS a 
todos os médicos.

NECESSITADOS DEFENDIDOS PELA DPU, BENEFICIÁRIOS DA DECISÃO
Essa questão já foi decidida, com base na orientação jurisprudencial deste Tribunal, não 

havendo omissão, obscuridade ou contradição.
VINCULAÇÃO DA APS DO DOMICÍLIO
A decisão foi limitada ao Estado do Rio Grande do Sul, esclarecendo-se que é aprovei-

tada por todos e unicamente os segurados residentes nessa área territorial, que requeiram 
benefício nas Agências da Previdência Social localizadas no mesmo Estado.

Cabe ao INSS confi rmar a vinculação territorial do segurado no momento do reque-
rimento.

FIXAÇÃO DA DATA DE INÍCIO DO PRAZO ADMINISTRATIVO
A decisão embargada foi juntada aos autos do processo eletrônico em 10.12.2012 (Even-

to 13), sendo intimado o INSS em 20.12.2012 (Evento 25), quando já se havia iniciado o 
recesso do Poder Judiciário Federal.

Como as intimações ocorridas durante o período do recesso judicial consideram-se 
ocorridas no primeiro dia útil após o encerramento desse período, nos termos do artigo 
240, parágrafo único, do CPC, há que se esclarecer que são abrangidos pela decisão os 
pedidos administrativos protocolados a partir de 08.01.2013, primeiro dia após a efetivação 
da intimação.

Os embargos são acolhidos, nesse aspecto.
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VALOR DA MULTA DIÁRIA
Não há omissão, obscuridade ou contradição nessa questão, mesmo porque o valor pode 

ser alterado no momento da execução.
Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos, para esclarecer que:
a) a decisão atinge todos os segurados residentes no Estado do Rio Grande do Sul, que 

requeiram benefício em todas as Agências da Previdência Social dessa área territorial;
b) a concessão a contar do 46º dia, conforme determinado na liminar, é de ser feita 

àqueles segurados que juntarem com o requerimento inicial documento médico, em que 
se indique o início da incapacidade, a fi m de se aferir a carência e a qualidade de segurado 
nessa data, mantendo-se o benefício até a data fi nal indicada nesse documento ou até a data 
da perícia administrativa, se ocorrer primeiro;

c) a decisão liminar é aplicável aos pedidos de benefício por incapacidade requeridos 
a contar de 08.01.2013.

Indefi ro o pedido de reconsideração, por não constituir recurso cabível contra a decisão. 
Ademais, os argumentos ali elencados dizem respeito ao mérito do Agravo de Instrumento, 
e poderão ser levados em conta no momento do seu julgamento.

Intimem-se.’
Não vejo razões para não manter a decisão liminar, com a integração havida em sede 

de embargos de declaração.
Não me furto, todavia, de breves considerações adicionais.
Primeira. Deve-se ressaltar que o âmbito de aplicação da presente decisão limita-se 

apenas aos casos em que, requerido benefício por incapacidade não acidentário, for desig-
nada perícia médica para data posterior a 45 dias contados do requerimento administrativo.

Segunda. Considerando a observação acima, é inafastável a conclusão de que, para evitar 
a concessão de benefício de incapacidade, ainda que provisoriamente, sem perícia médica, 
basta ao INSS realizar o exame pericial e efetuar o primeiro pagamento do benefício no 
prazo de 45 dias.

Terceira. A matéria da reserva do possível, alegada pelo INSS, resta superada pela 
constatação de que, na grande maioria das agências em âmbito nacional – inclusive nas 
de grandes centros urbanos, como São Paulo e Rio de Janeiro –, o prazo de realização das 
perícias médicas é razoável, a indicar que a causa do tempo excessivo ocorrente em vários 
municípios do Rio Grande do Sul diz respeito a questões de gestão, notadamente vinculadas 
a uma desigual distribuição de recursos humanos, ainda que, provavelmente, com raízes 
em época pretérita.

Quarta. Os óbices relativos a questões operacionais também fi caram superados, na 
medida em que o próprio INSS demonstrou ser possível – com muita competência, aliás 
– a execução da decisão com a implantação de novos sistemas e rotinas, estampadas na 
Resolução nº 278/PRES/INSS, de 21 de março de 2013.

Quinta. Não ignoro que os arts. 43, § 1º, e 60, § 4º, ambos da Lei nº 8.213/91, preveem 
a realização de perícia médica a cargo da Previdência Social nas hipóteses, respectivamente, 
de aposentadoria por invalidez e de auxílio-doença. No entanto, desde logo, uma diferen-
ciação pode ser feita: enquanto para a aposentadoria por invalidez a lei é taxativa a respeito 
da indispensabilidade da perícia médica [‘A concessão de aposentadoria por invalidez 
dependerá da verifi cação da condição de incapacidade mediante exame médico-pericial a 
cargo da Previdência Social (...)’], no caso do auxílio-doença, a mesma lei faz apenas uma 
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referência en passant, quase marginal, à perícia médica. Com isso, penso que nos casos de 
auxílio-doença – de caráter temporário – nada impede ao INSS, notadamente quando se 
tratar de benefício de curta duração, substituir a perícia médica por outros meios de prova 
que entenda igualmente efi cazes, tais como atestados médicos embasados em exames la-
boratoriais e/ou de imagem, por exemplo, e isso independentemente da presente decisão.

Sexta. De outro lado, a rigor, nos casos de requerimento de benefício por incapacidade, 
a lei não exige que o segurado apresente documentação médica referente à sua doença e 
incapacidade. Em condições normais, a incapacidade deveria ser comprovada (ressalvada, 
eventualmente, a hipótese acima) por perícia médica administrativa realizada em tempo 
razoável a fi m de propiciar o cumprimento do prazo para o primeiro pagamento do be-
nefício. No entanto, ante o descumprimento desse prazo e a consequente determinação 
de implantação provisória do benefício mesmo sem a realização de perícia, é razoável a 
integração feita à decisão liminar em sede de embargos de declaração no sentido de exigir 
do segurado, como contrapartida para usufruir da implantação automática, que apresente 
documentação médica que informe o motivo e o início da incapacidade. Ressalvo apenas 
que o prazo de 45 dias para a implantação e o pagamento do benefício conta-se a partir 
do requerimento administrativo (o que pode ser feito por telefone), não do atendimento 
administrativo posterior que vier a ser agendado, sendo certo, porém, que a juntada de tal 
documentação é condição de exequibilidade da implantação automática.

Sétima. Como já dito inúmeras vezes, a determinação de implantação de auxílio-doença 
independentemente de perícia médica é dada, nesta ação, somente nos casos em que houver 
descumprimento, por parte da autarquia previdenciária, do prazo do art. 41-A, § 5º, da Lei 
nº 8.213/91, inobstante a possibilidade, no âmbito administrativo, de estender tal prática 
a hipóteses outras de auxílio-doença, tal qual referido na Observação Quinta. Assim, a 
determinação de implantar o benefício de auxílio-doença independentemente de perícia 
médica é dada nos casos em que o prazo de sua designação extrapola não só o razoável, mas 
o limite legal. Tal decisão, ademais, como salientado acima, funda-se, ainda, no princípio 
da efi ciência (art. 37, caput, da Constituição Federal), de um lado, e, de outro, no princípio 
constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III) e em um de seus corolários, 
o princípio de proteção do segurado nos casos de doença e invalidez (CF, art. 201, inciso I).

Oitava. A presente decisão não impede, por óbvio, por parte do INSS, a adoção de ou-
tras medidas necessárias à realização das perícias médicas em prazo razoável e compatível 
com o princípio constitucional da proteção do segurado nos casos de doença e invalidez, 
notadamente a realização de concursos públicos para médicos peritos, uma distribuição 
mais racional dos médicos no território nacional ou a adoção de medidas emergenciais tais 
como as determinadas nos Agravos de Instrumentos nos 5006631-03.2012.404.0000/SC e 
5012378-31.2012.404.0000/SC, de relatoria do Desembargador Federal Rogério Favreto, 
em tramitação na 5ª Turma deste Tribunal.

Nona. O prazo mencionado como parâmetro para a realização de perícias médicas (45 
dias), o qual, se excedido, acarretará a implantação do benefício de auxílio-doença mesmo 
sem o exame pericial, evidentemente ainda não é o ideal. Mais próximo deste seria, de fato, 
o tempo defendido tanto pela Defensoria Pública, na inicial, quanto pelo Ministério Público 
Federal, em seu parecer (30 dias). Contudo, entendo que o prazo de 45 dias é, no presente 
momento, mais consentâneo com a realidade fática subjacente (algumas perícias eram marca-
das para até 90 dias após o requerimento), de forma que o vejo como um prazo de transição 
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e viabilizador de que se cumpra, efetivamente, a decisão, sem que isso impeça, de um lado, 
que o próprio INSS, sponte sua, envide esforços para encurtar ainda mais tal  período, e, de 
outro, que, no futuro (nesta ou em outra ação), este Colegiado repense a questão.

Décima. Há de ser corrigida pequena imprecisão da decisão liminar. Tal decisão, ora 
ratifi cada, fundamenta-se, parcialmente, no prazo de 45 dias fi xado no art. 41-A, § 5º, da 
Lei nº 8.213/91 para o primeiro pagamento de um benefício previdenciário. Logo, não há 
de se falar na implantação do benefício a partir do 46º dia, mas que esta se dê no prazo 
máximo de até 45 dias a contar do requerimento administrativo, ressaltando-se, ainda, que 
tal implantação pressupõe o pagamento dos atrasados entre a DER e a efetiva implantação 
do auxílio-doença.

Por todo o exposto, VOTO por, ratifi cando a decisão liminar e sua integração em sede 
de embargos de declaração (à exceção da Décima Observação, acima), DAR PARCIAL 
PROVIMENTO AO AGRAVO, nos termos da fundamentação.”

Como se vê, não apenas o cerne da questão posta nos presentes au-
tos foi exaustivamente analisado no momento do deferimento parcial 
da antecipação dos efeitos da tutela em sede de agravo de instrumento, 
mas também todas as preliminares suscitadas pelo INSS – inclusive 
aquela atinente à impossibilidade jurídica do pedido, cujo exame se 
confundiu com o do mérito, conforme consta acima (“Assim, é plena-
mente aceitável a fi xação de prazo para a realização da perícia ofi cial, 
não havendo se falar de pedido juridicamente impossível.”) –, motivo 
pelo qual reitero o entendimento acima exarado como razões de decidir 
os apelos ora interpostos.

Assim, resta apenas tecer algumas considerações sobre a questão da 
irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé por força de 
decisão judicial – tendo em vista o entendimento recentemente adotado 
pelo STJ no julgamento do Recurso Especial nº 1.384.418/SC –, bem 
como examinar o pedido de condenação da Autarquia Previdenciária ao 
pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública 
da União.

4. Irrepetibilidade das verbas alimentares recebidas de boa-fé

Especifi camente quanto à irrepetibilidade das verbas alimentares rece-
bidas de boa-fé pelo segurado por força de decisão judicial, é necessário 
acrescentar que, embora não se desconheça o posicionamento recente-
mente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Re-
curso Especial nº 1.384.418/SC, ocorrido em 12.06.2013, a Seção Previ-
denciária desta Corte, em sessão realizada no dia 01.08.2013, manteve 
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o entendimento de que, evidenciada a boa-fé, o benefi ciário não pode 
fi car obrigado a devolver valores que já foram consumidos, sob pena de 
inviabilização do instituto da antecipação de tutela no âmbito dos direitos 
previdenciários, conforme se verifi ca do seguinte precedente:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO DE VALORES RECE-
BIDOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VIOLAÇÃO DO ART. 515 DO 
CPC. OMISSÃO DO ACÓRDÃO.

1. Omisso o acórdão quanto ao pedido de reforma da sentença para desobrigar a autora 
da devolução de parcelas do auxílio-doença recebidas por força de antecipação de tutela 
revogada, admite-se a rescisão com fundamento no art. 485, V, do CPC.

2. O pagamento originado de decisão devidamente motivada, à luz das razões de fato 
e de direito apresentadas e mediante o permissivo do art. 273 do CPC, tem presunção de 
legitimidade e assume contornos de defi nitividade no sentir da segurada, dada a fi nalidade 
a que se destina, de prover os meios de subsistência.

3. Evidenciada a boa-fé, o benefi ciário não pode fi car jungido à contingência de devolver 
valores que já foram consumidos, sob pena de inviabilização do instituto da antecipação 
de tutela no âmbito dos direitos previdenciários.

4. Hipótese em que não se constata a alegada violação do princípio da reserva do 
plenário por declaração tácita de inconstitucionalidade dos arts. 115 da Lei nº 8.213/91 e 
475-O do CPC.

5. Ação rescisória julgada procedente; dispensada a autora da restituição das verbas 
recebidas durante a vigência da antecipação de tutela.” (TRF4, Ação Rescisória nº 0015157-
78.2011.404.0000, 3ª Seção, Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, por maioria, D.E. 
09.08.2013, grifei)

Resta mantida, pois, a determinação de que os segurados benefi cia-
dos na presente ação civil pública estão dispensados da devolução de 
valores percebidos de boa-fé em razão da implantação automática do 
benefício nos casos em que forem considerados aptos para o trabalho 
pela perícia administrativa.

Obviamente, pois, tal determinação não alcança os segurados que 
obrarem de má-fé, aproveitando-se maliciosamente da implantação 
provisória do benefício.

5. Honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública

É incabível a condenação do INSS ao pagamento de honorários ad-
vocatícios em favor da Defensoria Pública da União, pois, sendo ambos 
integrantes da mesma Fazenda Pública, incide o instituto obrigacional 
da confusão (art. 381 do Código Civil).

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ini-
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cialmente assentou o entendimento segundo o qual não são devidos ho-
norários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa 
jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme se veri-
fi ca do seguinte julgado:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA 
PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA 
PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.

1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma 
mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor.

2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal, extingue-se 
a obrigação.

3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento 
de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra 
a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.

4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatí-
cios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a 
Defensoria Pública Estadual atua contra Município.

5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do 
CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ.” (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Corte 
Especial, julgado em 03.06.2009, DJe 22.06.2009, grifei)

Referido entendimento já havia sido adotado em diversos julgamen-
tos daquele Tribunal Superior (v.g., AgRg no REsp 755631/MG, Rel. 
Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 10.06.2008, DJe 
25.06.2008; AgRg no REsp 1028463/RJ, Rel. Ministra Jane Silva – 
Desembargadora Convocada do TJ/MG –, Sexta Turma, julgado em 
25.09.2008, DJe 13.10.2008; EDcl no AgRg no REsp 1039387/MG, Rel. 
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 16.12.2008, 
DJe 11.02.2009; AgRg no REsp 1054873/RS, Rel. Ministra Deni-
se Arruda, Primeira Turma, julgado em 11.11.2008, DJe 15.12.2008; 
AgRg no REsp 1084534/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda 
Turma, julgado em 18.12.2008, DJe 12.02.2009; EREsp 480598/RS, 
Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 13.04.2005, DJ 
16.05.2005, p. 224; EREsp 566551/RS, Rel. Ministro José Delgado, 
Primeira Seção, julgado em 10.11.2004, DJ 17.12.2004, p. 403; REsp 
740568/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, 
julgado em 16.10.2008, DJe 10.11.2008; REsp 852459/RJ, Rel. Minis-
tro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 11.12.2007, DJe 03.03.2008; 
REsp 1052920/MS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Tur-
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ma, julgado em 17.06.2008, DJe 26.06.2008) e acabou cristalizado na 
Súmula 421/STJ, publicada em 11.03.2010, de seguinte teor:

“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua 
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Posteriormente, o STJ conferiu à Súmula 421 uma interpretação ex-
tensiva, passando o entendimento sumular, então, a alcançar não somente 
as hipóteses em que a Defensoria Pública atua contra a pessoa jurídica de 
direito público à qual pertença, mas também os casos em que atuar contra 
pessoa jurídica que integra a mesma Fazenda Pública. Confi ra-se:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESEN-
TATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS AD-
VOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO 
DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua 
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ (Súmula 421/STJ).

2. Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando 
ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recor-
rente o pagamento de honorários advocatícios.” (REsp 1199715/RJ, Rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Corte Especial, julgado em 16.02.2011, DJe 12.04.2011, grifei)

No mesmo sentido, recente julgado deste Regional:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL EM APELAÇÃO. 

INSTITUTO DA CONFUSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚ-
BLICA. IMPOSSIBILIDADE.

1. O descabimento dos honorários advocatícios justifi ca-se pela confusão entre as 
fi guras de devedor e credor, in casu, ambas vinculadas ao mesmo ente federativo, a União.

2. ‘Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua 
contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença’ (Súmula 421/STJ).” (TRF4, 
Agravo Legal em Apelação Cível nº 5000370-90.2011.404.7102, 4ª Turma, Des. Federal Luís 
Alberto D’ Azevedo Aurvalle, por unanimidade, juntado aos autos em 14.08.2013, grifei)

Assim, na linha dos precedentes acima mencionados, entendo inde-
vida a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

6. Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo da De-
fensoria Pública da União e negar provimento ao apelo do Instituto 
Nacional do Seguro Social – INSS e à remessa ofi cial.



DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 2003.04.01.058127-4/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik

Apelante: Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A
Advogados: Drs. Eduardo Talamini e outros
Apelante: União Federal (Fazenda Nacional)

Advogado: Procuradoria Regional da Fazenda Nacional
Apelados: (Os mesmos)

EMENTA

Processual civil. Julgamento ultra petita. Alteração da causa de pe-
dir. Fato superveniente. Impossibilidade. Legitimidade da prova em-
prestada. Tributário. Imposto de Renda Pessoa Jurídica. Lançamen-
to de ofício. Fraude e simulação. Desconsideração da personalidade 
jurídica. Omissão de receitas decorrentes de atividades operacionais 
não contabilizadas. Movimentação bancária. Ausência de contraprova. 
Princípio da capacidade contributiva.

1. A sentença desbordou dos limites da lide, porquanto o critério a 
ser usado como base de cálculo para apuração dos tributos lançados não 
integra o pedido, tampouco a causa de pedir.

2. Ainda que os fatos, no decorrer do processo, tenham se modifi -
cado, encerrando-se o processo de fi scalização, o disposto no art. 128 
do CPC continua pautando o provimento judicial a ser proferido. O art. 
462 do CPC concede permissão para o juiz considerar o fato super-
veniente capaz de infl uir no julgamento da lide, no momento em que 
proferir a sentença, somente se esse fato constitutivo, modifi cativo ou 
extintivo do direito não destoar dos limites em que foi proposta a lide, 
balizados pelos fatos, pela causa de pedir e pelo pedido.

3. Merece ser expungida da sentença a determinação para que a tri-
butação da impetrante considere como base de cálculo a percentagem 
de 30% da movimentação fi nanceira, uma vez que, nessa parte, ultra-
passou os limites da lide. Igualmente, devem ser desprezados todos os 
fundamentos alinhados após a inicial, pela impetrante, que confi gurem 
modifi cação da causa de pedir: critérios de tributação e de apuração dos 
tributos lançados (spread e lucro real como base de cálculo), capitula-
ção legal do auto de infração e arbitramento do lucro.
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4. A proposição de invalidade do procedimento fi scal não merece 
guarida, pois os elementos coligidos aos autos dão conta de que o Fisco 
procedeu à investigação e à fi scalização dentro dos limites da lei, não 
ocorrendo qualquer excesso violador de direito individual, garantindo-
se à impetrante a ampla defesa e o contraditório, tanto na via adminis-
trativa quanto na judicial.

5. O art. 332 do CPC admite todos os meios legais, bem como os mo-
ralmente legítimos, ainda que não especifi cados no Código, como pro-
va da verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa. A ausência 
de perfeita identidade nominal entre os réus (pessoas físicas) na esfera 
criminal e a autora (pessoa jurídica) deste feito não constitui empeço 
ao aproveitamento da prova emprestada, porque os investigados repre-
sentam judicial e extrajudicialmente a empresa, inclusive outorgando 
poderes aos advogados que atuam neste processo.

6. Não há falar em ilicitude na utilização de prova alcançada em in-
vestigação criminal em processo administrativo, pois, embora a qualifi -
cação jurídica dada pela legislação seja diversa, os fatos que originaram 
a ação penal e o procedimento fi scal são os mesmos. No caso, as provas 
emprestadas foram colhidas em auditoria realizada pelo Banco Central 
do Brasil e na Ação Penal nº 98.00.11727-0, em que fi guram como réus 
a diretora-presidente e o diretor operacional da empresa impetrante e 
um funcionário da empresa. O relatório do Banco Central originou o 
inquérito policial, protocolado na 1ª Vara Criminal da Justiça Federal 
de Curitiba, cuja cópia foi encaminhada pela Procuradoria da República 
à Receita Federal, ensejando o procedimento fi scal questionado nestes 
autos. Por sua vez, o inquérito policial instruiu a denúncia que deu iní-
cio à referida Ação Penal. A ação fi scal partiu dos elementos coligidos 
no inquérito policial, mediante diligências requisitadas pelo juízo cri-
minal, bem como na auditoria do Banco Central. A empresa foi regu-
larmente intimada e participou do procedimento fi scal de acordo com 
as normas que o regem, sendo possível afi rmar, com plena convicção, o 
respeito ao contraditório e à ampla defesa.

7. A fi scalização apurou que a impetrante, valendo-se de simulação 
e artifícios fraudulentos, devidamente comprovados nos autos, impe-
diu a ocorrência do fato gerador de obrigações tributárias, mantendo 
ao largo da escrituração contábil os recursos movimentados em conta 
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bancária em nome da empresa interposta. O art. 149, VII, do CTN am-
para o lançamento de ofício contra o contribuinte cuja conduta dolosa e 
fraudulenta causou a evasão fi scal, na tentativa de retardar ou impedir 
o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária pela autoridade 
fi scal.

8. O lançamento tributário apurou que a titularidade dos recursos 
movimentados pela empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
Ltda. pertencia à embargante. Nessa condição, é qualifi cada como con-
tribuinte (art. 121, I, do CTN). Logo, descabida a responsabilização da 
empresa Porto Seguro, visto que a hipótese de incidência dos tributos 
foi realizada, de fato, pela impetrante.

9. Inserido o instituto da desconsideração da personalidade jurídi-
ca no ordenamento jurídico brasileiro, na sua concepção de sistema, é 
possível conferir uma maior fl exibilidade à teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, permitindo-se a sua aplicação pela adminis-
tração fi scal, mesmo à margem de previsão normativa específi ca.

10. Para que se aplique o entendimento consubstanciado na Súmula 
nº 182/TFR, é necessário que o lançamento tributário esteja fundado 
unicamente em depósitos bancários e não tenha sido possibilitada a 
apresentação de documentos e comprovantes que justifi quem a origem 
dos recursos depositados. Se a ação fi scal examinou a contabilidade da 
empresa, intimando-a para explicar a origem dos recursos e empreen-
dendo esforços para a investigação e a elucidação dos fatos, não há fa-
lar em tributação baseada exclusivamente em extratos bancários. Nesse 
caso, os próprios depósitos bancários evidenciam a omissão de receita, 
sobretudo quando comprovada a fraude.

11. No caso dos autos, não se sustenta o argumento de que a tribu-
tação está lastreada exclusivamente nos depósitos bancários. O desen-
volvimento e a conclusão do procedimento fi scal demonstram que a 
omissão de receitas foi apurada a partir da movimentação bancária de 
conta corrente, cuja titularidade é, de fato, da impetrante. Logrou o fi sco 
comprovar que os depósitos na conta bancária decorreram de atividades 
operacionais da impetrante, as quais não foram contabilizadas na forma 
das leis fi scais e comerciais. Não há dúvida, conforme os elementos de 
prova existentes nos autos, de relação entre os depósitos bancários e as 
atividades não escrituradas, diante da coincidência de valores e datas 
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entre lançamentos na conta do passivo circulante da Fortuna denomina-
da “Liquidações Pendentes Pessoas Físicas e Jurídicas”, em que deviam 
ser escrituradas as quantias entregues pelos clientes à corretora, com 
cheques emitidos pela empresa Porto Seguro, nominativos à impetran-
te. Confi gurada a situação fática prevista na Lei nº 8.541/1992, pode o 
fi sco promover o lançamento tomando como base de cálculo a receita 
omitida.

12. Apesar de a fi scalização possibilitar o oferecimento de prova de 
que os valores movimentados na conta bancária não correspondiam a 
receitas omitidas, a impetrante não procurou demonstrar a origem dos 
recursos, a sua contabilização equivocada ou a impossibilidade de tri-
butação. Poderia a autuada ter demonstrado que os depósitos eram pro-
venientes de outras fontes que não receitas tributáveis, ou de receitas 
contabilmente registradas, já consideradas no cálculo do lucro real, as 
quais seriam excluídas da base de cálculo do imposto.

13. O fi sco coligiu sólidos e hábeis elementos a provar a situação 
fática prevista na Lei nº 8.541/1992, não se valendo da presunção de 
omissão de receitas; pelo contrário, restou sobejamente demonstrado 
que os recursos movimentados na conta da Porto Seguro pertenciam 
à empresa Fortuna, que se valia desse expediente para atuar de forma 
paralela no mercado de câmbio e de ações, com o intuito de furtar-se à 
tributação. À saciedade, foram comprovados a existência da conta ban-
cária, a titularidade efetiva da conta, a falta de escrituração contábil e o 
vínculo dos depósitos com as atividades não escrituradas. 

14. A tributação, na forma dos arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541/1992, não 
causa ofensa ao princípio da capacidade contributiva, pois a omissão de 
receitas revela riqueza tributável relacionada com os fatos previstos nas 
normas que criam a obrigação tributária principal. Caberia ao contri-
buinte apresentar contraprova, demonstrando que, no caso concreto, as 
receitas omitidas não traduzem riqueza tributável. 

15. A presunção legal prevista nos arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541/1992 
refere-se apenas ao aspecto quantitativo da obrigação tributária, não 
abrangendo a materialidade do fato gerador. Em outras palavras, a pre-
sunção legal concerne à base de cálculo do tributo, e não ao fato omis-
são de receitas. 
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ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação da União e à remessa ofi -
cial, acolhendo a preliminar de julgamento ultra petita, para excluir da 
sentença a determinação para que a tributação da impetrante considere 
como renda a percentagem de 30% da movimentação fi nanceira, e co-
nhecer em parte da apelação da impetrante, para negar-lhe provimento, 
nos termos do relatório, voto e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 04 de setembro de 2013.
Des. Federal Joel Ilan Paciornik, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik: Fortuna Corretora de 
Câmbio e Valores impetrou mandado de segurança contra ato do Dele-
gado da Receita Federal em Curitiba, que a intimou, no bojo de proce-
dimento fi scal, a comprovar a origem dos créditos efetuados na conta 
corrente no Banco Banestado em nome de Porto Seguro Comércio de 
Óleos Vegetais Ltda., nos meses de fevereiro a setembro de 1994. Teme 
que o ato impetrado vise à iminente constituição de crédito tributário 
em nome da impetrante, razão pela qual pede a concessão da segurança 
para que a autoridade impetrada se abstenha de proceder ao lançamento 
fi scal.

Alega a decadência do direito de proceder ao lançamento fi scal, con-
siderando que os arts. 40 e 41 da Lei nº 8.541/1992 determinaram o 
recolhimento mensal do imposto de renda e da CSLL e acarretaram 
a antecipação do prazo decadencial. Aduz que, na qualidade de ins-
tituição fi nanceira, deve zelar pela inviolabilidade do sigilo bancário 
de seus clientes – garantia assegurada pelo art. 5º, incisos X e XII, da 
Constituição e pelo art. 38 e parágrafos da Lei nº 4.595/1964 –, cuja 
quebra somente pode ser autorizada pelo Poder Judiciário. Assevera 
que exerce a atividade de intermediação de negócios de terceiros e foi 
demonstrada cabalmente a movimentação de recursos provenientes de 
terceiros, sendo ilegítimo o lançamento do imposto de renda arbitrado 
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apenas em extratos bancários. Esgrime que lhe está sendo atribuída a 
autoria de ilícitos praticados por outras pessoas em desconformidade 
com o art. 128 do CTN, pois não possui vinculação com o fato gera-
dor. Entende que a empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
Ltda., a qual permanece ativa, deve responder pelos atos praticados em 
seu nome como contribuinte de direito, inclusive o mandatário, prepos-
to e empregado, quanto aos atos praticados com excesso de poderes ou 
infração à lei, por força dos arts. 135, inciso II, e 137, inciso III, alínea 
b, do CTN. Argui a ofensa ao princípio da capacidade contributiva em 
razão da tributação do valor bruto da pretensa omissão de receitas, sem 
qualquer dedução.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que julgou ex-
tinto sem julgamento do mérito o processo, por exigir dilação probató-
ria (fl s. 600-602). Em decisão que apreciou os embargos de declaração, 
o juízo a quo rejeitou a arguição de decadência (fl s. 640-641).

A impetrante opôs apelação, sustentando que as provas documentais 
acostadas ao processo são sufi cientes para a análise da controvérsia em 
mandado de segurança, já que corroboram a alegação de que o lança-
mento fi scal está embasado unicamente em depósitos bancários e o fato 
de que o Sr. Sérgio Luiz Frizzo praticava operações de compra e venda 
de moeda estrangeira (dólares). Pugna pela observância do disposto no 
art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.718/1998, que defi ne o conceito de receita bruta 
em operações de câmbio como a diferença positiva entre o preço de 
venda e o preço de compra da moeda estrangeira, bem como dos arts. 
43 a 45 do CTN, já que a impetrante deve o imposto de renda com 
base no lucro real, limitando-se a exigência ao montante da renda e 
dos provimentos tributáveis e afastando-se o critério do lucro arbitrado 
ou presumido. Assevera que a omissão de receitas dimensionada pela 
Receita Federal consiste em demonstrativo de depósitos bancários que 
entendeu não escriturados, relativos à conta corrente da empresa Porto 
Seguro, restando claro que houve a tributação sobre os depósitos ban-
cários. Rechaça a presunção de que os depósitos e os créditos consigna-
dos na conta bancária representem receitas omitidas da pessoa jurídica, 
sobretudo porque não é titular da conta. Acrescenta que não se carac-
teriza a situação de presunção legal prevista no art. 229 do RIR/1994, 
aplicável apenas quando existem valores contabilizados como supri-
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mento de caixa de titularidade de administrador ou membro da socieda-
de. Rechaça a ideia de que se pode considerar qualquer modalidade de 
renda ou acréscimo patrimonial em valores destinados a terceiros como 
se fossem da apelante. Refuta os critérios e os procedimentos adota-
dos pela fi scalização, argumentando que, se a conta foi alimentada com 
receitas omitidas, somente o montante do primeiro giro originar-se-ia 
de receitas omitidas ou de outra origem; além disso, apenas as sobras 
correspondentes ao lucro da atividade (spread) poderiam ser tributadas 
como omissão de receita (fl s. 642-676).

Nesta Corte, em razão de pedido da impetrante, foi determinada a 
sustação do andamento da execução fi scal noticiada, inclusive do prazo 
para oferecimento de eventuais embargos, até o fi nal julgamento deste 
processo (fl s. 758-761). Contra a decisão, a União interpôs agravo re-
gimental.

A 1ª Turma houve por bem dar parcial provimento à apelação, para 
anular a sentença, e julgar prejudicado o agravo regimental, restando 
mantida a ordem de sustação da execução fi scal até a prolação da sen-
tença (fl s. 787-795).

Após o retorno dos autos à origem, adveio nova sentença, que jul-
gou parcialmente procedente o pedido, para declarar que é devida a 
tributação incidente sobre a movimentação fi nanceira na conta corrente 
nº [omissis], agência Comendador, no Banco do Estado do Paraná, em 
nome de Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., no período 
de fevereiro a setembro de 1994, considerando-se como renda a percen-
tagem de 30% da movimentação fi nanceira. Por conseguinte, o provi-
mento anulou parcialmente a autuação fi scal da impetrante e determi-
nou o prosseguimento da execução fi scal no montante de 30% do total, 
reduzindo-se inclusive as multas na mesma porcentagem (fl s. 836-853).

Ambas as partes interpuseram apelação.
A impetrante narra que, na fundamentação do writ, sustentou a ine-

xistência de provas de que a conta do Banestado, em nome da empresa 
Porto Seguro, fosse efetivamente da apelante; a ilegitimidade de tribu-
tação que não incidisse efetivamente sobre a renda, baseada exclusi-
vamente nos depósitos e créditos bancários (Súmula nº 182 do TFR), 
ainda que houvesse a vinculação a tal conta; e a inviabilidade de se 
considerar como receita omitida o montante total de créditos e depósi-
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tos nessa conta, visto que extrapola de modo manifesto e signifi cativo 
a sua capacidade econômica. Aponta a ilicitude das provas nas quais se 
fundamentou a sentença (relatório do Bacen e sentença penal), pois não 
houve a sua participação no contraditório e sequer controle do Judiciá-
rio, no tocante ao relatório do Bacen. Argui a indevida desconsideração 
da personalidade jurídica da Porto Seguro, como se essa empresa fosse 
mera extensão da apelante, sendo necessária a expressa previsão legal 
para alcançar quem supostamente detivesse o seu controle. Aduz o des-
cabimento do emprego analógico do art. 18 da Lei nº 8.884/1994, o qual 
faculta a desconsideração da personalidade jurídica exclusivamente do 
responsável por infração da ordem econômica, porque não se cogitou, 
na denúncia apresentada pelo MPF, a prática de ilícito contra a ordem 
econômica. Argumenta que, não sendo titular dos recursos movimen-
tados pela Porto Seguro, não lhe pode ser atribuída a sujeição passiva 
tributária, sem que haja violação ao art. 150, inciso I, da CF, e aos arts. 
97, inciso III, e 121, parágrafo único, inciso II, do CTN.

A impetrante esgrime, ainda, a tese de excesso de exação, em virtude 
da impossibilidade de tributação baseada exclusivamente em depósitos 
bancários e sobre o valor integral de cada depósito e crédito, consoante 
proclama a Súmula nº 182 do extinto TFR. Refuta o entendimento de 
que essa situação teria sido alterada pelo art. 42 da Lei nº 9.430/1996, 
pois a existência de omissão de rendimentos não dispensa a demons-
tração da existência de acréscimo patrimonial a descoberto ou da reali-
zação de gastos superiores à renda. Diz que não lhe pode ser imputado 
qualquer ônus probatório nesse sentido, porquanto não lhe foi possibili-
tado o acesso aos dados bancários da Porto Seguro. Argumenta que, se 
considerada a tese do Fisco de que a movimentação bancária destinava-
se à compra e à venda de dólares e ações, impunha-se ao Fisco tributar 
apenas o spread, computando como receita apenas a fração do dinheiro 
movimentado na conta, o qual corresponde, nas práticas do mercado, 
ao lucro nas operações dessa natureza. Sublinha os anteriores pronun-
ciamentos deste TRF no presente processo e a incorreção das conclu-
sões atingidas pela sentença, conquanto haja a concordância com as 
premissas destacadas neste recurso. Aponta a inadequação da providên-
cia determinada pela sentença, em virtude de o mandado de segurança 
não servir como título executivo no lugar do processo administrativo 
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fi scal. Em conclusão, pede a reforma da sentença, para que se invalide 
o processo fi scal ou, então, fi que consignado que o crédito tributário 
deve ser reduzido proporcionalmente ao percentual correspondente ao 
spread médio do período, relativamente ao câmbio de dólar, o qual deve 
incidir sobre o valor dos depósitos feitos na conta e repercutir sobre 
todas as demais verbas derivadas da autuação (fl s. 902-934).

A União, em preliminar, argui a existência de julgamento ultra pe-
tita, uma vez que a decisão a respeito da base de cálculo a ser utilizada 
para apuração do imposto não constou do pedido inicial, o qual diz 
respeito apenas à possibilidade de se efetuar o lançamento a partir de 
dados existentes na conta corrente, inclusive porque o processo de fi s-
calização não havia sido fi nalizado. Argumenta que a discussão quanto 
à forma de cálculo do crédito tributário (se com base no valor total dos 
depósitos ou em percentual fi xo sobre o valor dos depósitos) é matéria 
estranha ao pedido inicial, acarretando inovação do pedido a sua inclu-
são no recurso da impetrante contra a sentença de extinção do processo 
sem julgamento do mérito. Em atenção ao princípio da eventualidade, 
ataca o critério fi xado para apuração do débito na sentença, asseverando 
que o procedimento encontra respaldo em amplo processo de investi-
gação criminal, no qual foi demonstrando que a impetrante movimen-
tava os valores da conta corrente da empresa Porto Seguro Comércio 
de Óleos Vegetais Ltda., utilizada apenas como fachada ou “laranja”. 
Entende que, comprovadas a fraude e a simulação operadas pela impe-
trante, mediante amplo conjunto probatório, é dispensável a utilização 
da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, porquanto inci-
de o art. 149, inciso VII, do CTN. No que concerne à forma de apuração 
do crédito, alega que o lançamento não foi efetuado apenas com base na 
somatória dos depósitos bancários, sendo
“desenvolvida ampla investigação pelo MPF e pela Receita Federal com o objetivo de 
apurar irregularidades e identifi car os benefi ciários, no que se refere à movimentação da 
conta em questão, inclusive sobre atos pertinentes à sua abertura, passando pela oitiva de 
pessoas de uma ou de outra, foram relacionados com os depósitos e saques nela efetuados, 
da pessoa cujo nome constava nas anotações feitas nas fi chas do banco como responsável 
pela sua movimentação, tendo fi cado fartamente demonstrado que tal conta não pertencia à 
empresa em nome da qual foi aberta, Porto Seguro, mas sim à autuada, que a utilizava para 
a movimentação de recursos não incluídos na contabilidade.” (fl s. 955-956)
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Sustenta ser patente a ocorrência de omissão de receita, a justifi car 
o lançamento de ofício, aplicando-se o critério de apuração previsto 
nos arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541/1992. Frisa que caberia à impetrante 
indicar quais os valores que constituíam despesas, a fi m de excluí-los 
da tributação, o que não foi feito em nenhum momento, pois, embora 
intimada para tal, a impetrante negou-se a prestar qualquer esclareci-
mento, alegando que não teve acesso às informações da movimentação 
da conta, por ser de titularidade de outra pessoa jurídica. Impugna o cri-
tério preconizado pela impetrante, porquanto seria cabível considerar o 
spread médio do período, como base de cálculo, caso os dados da conta 
corrente estivessem registrados na escrita fi scal e contábil ou se, após 
a descoberta da fraude, a impetrante houvesse prestado as informações 
solicitadas pela fi scalização, de modo a indicar a natureza das opera-
ções efetuadas por meio da referida conta. Quanto ao percentual de 
30% do valor dos depósitos em conta corrente, adotado pela sentença, 
diz que se refere às hipóteses em que o lucro é arbitrado pela autorida-
de administrativa, quando desconsiderada a contabilidade da empresa 
(arts. 539 e 543 do RIR/95), não se aplicando ao caso concreto, no qual 
a fi scalização não desqualifi cou a escrita contábil da impetrante, mas 
acrescentou aos dados ali indicados os valores das receitas omitidas. 
Junta, por fi m, cópia do relatório fi nal do auto de infração e da decisão 
do recurso pela Delegacia Regional de Julgamento (fl s. 945-962).

Com contrarrazões da impetrante (fl s. 1.138-1.154), vieram os autos 
ao Tribunal.

Nesta Corte, o MPF opinou pelo provimento do recurso de apelação 
da União e da remessa (fl s. 1.170-1.174).

O processo, inicialmente, foi incluído na pauta do dia 16.02.2005. 
Adiado o julgamento, foi apresentado em mesa no dia 31.08.2005. Nes-
sa ocasião, a Turma, por unanimidade, deu provimento à apelação da 
União e à remessa ofi cial e negou provimento à apelação da impetrante 
(fl . 1.191).

A impetrante interpôs embargos declaratórios, alegando que, pas-
sados mais de seis meses entre a inclusão em pauta e a sessão de jul-
gamento, as partes não foram intimadas da nova data do julgamento. 
Pediu o reconhecimento da nulidade do julgamento, em razão da afron-
ta aos arts. 236, § 1º, e 552 do CPC. Aduz que o acórdão não expôs 
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especifi camente os fundamentos de fato pelos quais concluiu não haver 
violação ao contraditório e à ampla defesa e aponta negativa a vários 
dispositivos legais (fl s. 1.193-1.205).

Os embargos de declaração foram parcialmente acolhidos, para 
acrescentar ao acórdão alguns fundamentos e prequestionar a matéria, 
rejeitando-se, contudo, a alegação de nulidade do julgado (fl s. 1.207-
1.216).

A impetrante, então, interpôs recurso especial e recurso extraordi-
nário, os quais não foram admitidos por essa Corte (fl s. 1.338-1.340v).

Provido o agravo de instrumento pelo STJ e remetidos os autos para 
exame do recurso especial, o Tribunal Superior entendeu que houve 
violação aos arts. 236, § 1º, e 522 do CPC. Assim, anulou o julgamento 
dos recursos de apelação, para que seja possibilitada a sustentação oral 
por parte do patrono da impetrante, mediante nova inclusão em pauta 
(fl s. 1.365-1.373).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik:

Julgamento ultra petita e modifi cação da causa de pedir

A apreciação da preliminar exige que sejam defi nidos os contornos 
da lide, visto que o CPC, adotando o princípio dispositivo, consagra 
a seguinte orientação no art. 128: “O juiz decidirá da lide nos limites 
em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não sus-
citadas, a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”. O princípio da 
adstrição do juiz ao pedido da parte, também denominado princípio da 
congruência ou da correspondência entre o pedido e a sentença, foi re-
forçado no art. 460 do CPC como requisito da sentença. Assim, o juiz 
não pode decidir sobre o que não esteja abrangido pela solução buscada 
pelo autor à situação fática narrada na inicial.

A identifi cação correta da pretensão, portanto, é imprescindível para 
a concretização dos princípios supramencionados. Além de se utilizar o 
pedido como critério determinante, é essencial também verifi car os fa-
tos e fundamentos narrados na inicial, porquanto a causa de pedir limita 
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indiretamente a sentença, na medida em que se veda ao juiz decidir com 
base em causa de pedir diversa da que integra a inicial.

O nosso sistema processual adotou a teoria da substanciação, va-
lorizando os fatos expostos pelo autor, para que se compreenda a re-
lação jurídica que embasa a pretensão. É corolário dessa concepção a 
desimportância dos fundamentos legais indicados pela parte; o que o 
autor deve demonstrar são as consequências jurídicas que se extraem 
dos fatos narrados. O julgador possui ampla esfera de liberdade para 
qualifi car juridicamente os fatos, não estando adstrito ao que a parte 
apontou como sustentáculo legal.

Assim, vejamos. Na inicial do mandado de segurança, a impetrante 
formulou o pedido nos seguintes termos:

“Por tudo o que aqui foi exposto e o mais que por certo será suprido pelo elevado saber 
jurídico de Vossa Excelência, a impetrante espera e confi a em que seja deferida a segurança 
impetrada, ao efeito de reconhecer seu sagrado direito constitucional que consiste em afastar 
a exigência que ora lhe é imposta, qual seja, a de que a impetrada se abstenha de proceder 
à constituição de quaisquer créditos tributários em nome da impetrante com base em cré-
ditos efetuados na conta corrente nº [omissis], agência Comendador, no Banco do Estado 
do Paraná S.A., em nome de Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda.” (fl s. 34)

Relata que a Delegacia da Receita Federal em Curitiba exigiu a apre-
sentação dos recibos originais, referentes a sete itens lançados na Conta 
Liquidações Pendentes Pessoas Físicas e Jurídicas do Passivo Circulan-
te, os quais foram entregues, mas solicitou novamente os comprovantes 
de entrega relativos a cinquenta itens. Culminou o ato coator com a 
intimação fi scal para que a impetrante esclarecesse a origem dos crédi-
tos efetuados na conta corrente nº [omissis], agência Comendador, do 
Banco do Estado do Paraná S/A, em nome de Porto Seguro Comércio 
de Óleos Vegetais Ltda., relativo aos meses de fevereiro a setembro de 
1994, assim demonstrando a iminente constituição do crédito tributário.

A argumentação expendida pela impetrante na inicial envolve, em 
síntese, a decadência do direito de constituir o crédito tributário e a 
proteção do sigilo bancário relativamente às operações e aos serviços 
prestados aos seus clientes, a qual somente poderá ser quebrada me-
diante o devido processo legal. Agita várias possibilidades a respeito 
da conta em nome da Porto Seguro, cuja existência e movimentação 
a impetrante assevera desconhecer, pretendendo invalidar o resultado 
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da investigação administrativa. Justifi ca ser normal o recebimento de 
cheques emitidos por terceiros para liquidar operações de câmbio e va-
lores, na atividade de intermediação de negócios no mercado fi nancei-
ro, o que não signifi ca sonegação de impostos ou lavagem de dinheiro. 
Rechaça a presunção de que todos os depósitos bancários sejam de sua 
titularidade e constituam renda tributável, citando julgados que apon-
tam a ilegitimidade do lançamento do imposto de renda arbitrado com 
base apenas em extratos bancários, protagonizados pela Súmula nº 182 
do extinto TFR. Entende que a empresa Porto Seguro é a responsável 
tributária, devendo ser provado, para a responsabilização pessoal do 
agente pela infração, que houve proveito próprio. Aduz, ainda, violação 
ao princípio da capacidade contributiva.

Entretanto, no pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a 
liminar no agravo de instrumento (fl s. 565-569), a impetrante agrega 
nova fundamentação ao processo. Além de alegar violação aos princí-
pios da isonomia e da vedação de tributação com efeito confi scatório, 
noticia a lavratura do auto de infração, censurando os critérios de apu-
ração utilizados pelo fi sco para constituir os créditos tributários. Invo-
cando o art. 3º, § 4º, da Lei nº 9.718/1998, propugna a tributação com 
base no spread, já que
“está sobejamente demonstrado que se trata de operações com dólares praticadas pelo Sr. 
Sérgio Luiz Frizzo utilizando conta bancária da Porto Seguro. Ad argumentandum tantum, 
mesmo que essas operações fossem da Fortuna Corretora, o fi sco deveria levar em conta 
apenas a renda (spread) supostamente auferida, ou seja, a diferença entre o valor da venda 
e o valor da compra.”

Ao interpor o recurso de apelação contra a primeira sentença proferi-
da, que extinguiu o processo sem julgamento do mérito (fl s. 642-676), a 
impetrante efetivamente alterou o pedido inicial, inovando a lide. Nessa 
peça, a impetrante centrou sua defesa na alegação de que o lançamen-
to foi feito exclusivamente com base em depósitos bancários. Partindo 
desse argumento, semeou nova discussão a respeito da base de cálculo 
do imposto, introduzindo fato não descrito na inicial – a realização de 
operações de compra e venda de moeda estrangeira pelo Sr. Sérgio Luiz 
Frizzo – que afi rma estar provado nos autos. A partir desse novo fato, 
preconiza a apuração dos tributos com base na legislação que defi ne o 
conceito de receita bruta em operações de câmbio (Lei nº 9.718/1998), 
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uma vez que as provas apuradas revelam a prática de operações de com-
pra e venda de moeda estrangeira (dólares americanos). Tece consi-
derações sobre o fato gerador do imposto de renda, buscando a sua 
apuração pela modalidade do lucro real, limitada ao montante da renda 
e dos proventos tributáveis. Impugna a capitulação legal do auto de 
infração, por ser inadequada à descrição dos fatos, e a conclusão levada 
a efeito pela autoridade impetrada, que, partindo de presunção inad-
missível, considerou como acréscimo patrimonial valores destinados a 
terceiros. Nesse ponto da exposição, assevera que, se houve omissão de 
receita, essa é equivalente ao spread próprio do mercado de moedas, o 
qual corresponde à diferença positiva entre o preço de venda e o preço 
de compra da moeda estrangeira, arrematando que depósitos bancários 
feitos durante o período-base podem constituir valiosos indícios, mas 
não prova de omissão de receita ou de rendimentos.

Já defi nidos os limites da lide, é possível concluir que a sentença efe-
tivamente desbordou do pedido inicial. O critério a ser usado como base 
de cálculo para apuração dos tributos lançados não integra o pedido, 
tampouco a causa de pedir. A inicial certifi ca o exercício da atividade 
regular de intermediação de negócios de terceiros, mas não admite o 
envolvimento da impetrante com a compra e a venda de moeda estran-
geira, de forma “paralela” às atividades normais da corretora de câmbio 
e valores. Nada consta na inicial, igualmente, quanto à apuração do 
imposto de renda pela modalidade do lucro real e a impropriedade do 
arbitramento do lucro. Não se diga que tal estaria deduzido no ponto em 
que a impetrante aventa a ilegitimidade do lançamento do imposto de 
renda assentado exclusivamente em extratos bancários, porque não há 
nexo lógico entre essa linha argumentativa e o modo como deverá ser 
calculado o imposto porventura devido.

Cumpre consignar que o anterior acórdão desta Corte apenas deter-
minou o prosseguimento do feito, já que entendeu sufi cientes as provas 
existentes nos autos, sem alcançar a pretensão inovadora do recurso. 
Aliás, eventual ponderação a respeito do fato gerador e da base de cál-
culo do imposto de renda, tecida no acórdão que proveu o apelo da 
impetrante interposto contra a primeira sentença, não possui qualquer 
efeito processual, porquanto não houve enfrentamento do mérito.

Há de se registrar, ainda, que houve a entrega dos autos de infração 
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à impetrante em 15.09.1999 (fl s. 513-514), quase um mês após a auto-
ridade impetrada prestar as informações. Conquanto se admita que a 
superveniência do auto de infração, modifi cando a situação fática origi-
nária, possibilitasse a alteração da causa de pedir e do pedido no man-
dado de segurança – entendimento que não é adotado pela jurisprudên-
cia e aqui é externado apenas a título de argumentação –, a impetrante 
não emendou a inicial, com o escopo de incorporar os novos fatos e a 
nova causa de pedir à lide. Simplesmente apresentou a causa ao tribunal 
como se desde a inicial já houvesse reconhecido que os rendimentos 
omitidos se originassem da compra e da venda de moeda estrangeira e, 
com base nessa realidade, fossem discutidos os critérios de tributação 
e de apuração dos tributos lançados. Mais ainda, passou a questionar a 
capitulação legal do auto de infração e o arbitramento do lucro.

Ainda que os fatos, no decorrer do processo, tenham se modifi cado, 
encerrando-se o processo de fi scalização, o disposto no art. 128 do CPC 
continua pautando o provimento judicial a ser proferido. O art. 462 do 
CPC concede permissão para o juiz considerar o fato superveniente ca-
paz de infl uir no julgamento da lide, no momento em que proferir a 
sentença, somente se esse fato constitutivo, modifi cativo ou extintivo 
do direito não destoar dos limites em que foi proposta a lide, balizados 
pelos fatos, pela causa de pedir e pelo pedido. No caso vertente, os cri-
térios de tributação e de apuração dos tributos lançados (spread e lucro 
real como base de cálculo), a capitulação legal do auto de infração e o 
arbitramento do lucro não integram a causa de pedir exposta na inicial. 
Logo, não é possível incorporar esses fundamentos à lide, sob pena de 
violação dos arts. 128 e 460 do CPC. Nada impede, porém, que a impe-
trante busque a anulação do lançamento tributário em outra ação com 
esses fundamentos, porquanto se tratará, obviamente, de pedido diver-
so. Neste sentido, colaciono as seguintes decisões do STJ e desta Corte:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. CONCRE-
TIZAÇÃO DO ATO. CONVERSÃO PARA REPRESSIVO. MOMENTO ANTERIOR À 
NOTIFICAÇÃO DA AUTORIDADE. POSSIBILIDADE.

1. Eventual pedido de inclusão de litisconsorte ativo facultativo poderia acarretar afronta 
ao princípio do juiz natural, pela possibilidade de eleição, por parte do ingressante, do juízo 
ao qual distribuída a ação. Ocorre, todavia, que, na hipótese dos autos, não se trata de pedido 
de alteração do polo ativo, mas, sim, trata-se de adequação do pedido e da causa de pedir 
em face de uma situação fática nova, surgida após a impetração, mas antes da notifi cação 
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da autoridade coatora.
2. No caso, revela-se possível a alteração, haja vista ter sido postulada ainda antes da 

efetivação da notifi cação da autoridade (art. 264 do CPC). Há atentar que não se trata 
simplesmente de alteração do pedido e da causa de pedir, mas, sim, cuida-se de adequação 
da demanda à nova realidade fática, consoante preceitua o art. 462 do CPC. Deveras, ante 
a efetivação da autuação fi scal, tem-se um fato superveniente que forçosamente deveria 
ser levado em consideração pelo juiz, sendo, agora, insufi ciente a simples tutela inibitória.

3. Agravo de instrumento provido.” (TRF4, AG 2009.04.00.026089-0, Primeira Turma, 
Relator Marcos Roberto Araujo dos Santos, D.E. 09.02.2010)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SE-
GURANÇA PREVENTIVO. ADMINISTRATIVO. CARTÓRIO. PEDIDO PREVENTIVO 
PARA IMPEDIR A CONSECUÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA SERVENTIA. 
DIREITO A REMOÇÃO DISCUTIDO EM AÇÃO ORDINÁRIA. CONCLUSÃO DO 
CERTAME COM NOMEAÇÃO E POSSE DO CANDIDATO APROVADO. PERDA DE 
OBJETO. ALTERAÇÃO DO PEDIDO PARA ANULAR A NOMEAÇÃO. IMPOSSI-
BILIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PEDIDO DE CARÁTER 
CAUTELAR. DESVIRTUAMENTO DA VIA MANDAMENTAL. DESPROVIMENTO 
DO RECURSO.

1. Mandado de segurança preventivo impetrado com o fi to de obstar a concretização de 
concurso público para provimento do cargo de Titular de Cartório, para o qual o Impetrante 
pretendia ser removido. Com a realização do certame e a nomeação e posse do candidato 
aprovado, restou esvaziado o objeto do mandamus.

2. Não é dado, no transcurso do processamento do mandado de segurança, e ainda 
em sede recursal, alterar-se o pedido, como fez o Recorrente, que passou a reivindicar a 
anulação do ato que deu posse ao candidato aprovado no certame. Precedentes.

3. Ad argumentandum, no mérito, o pedido deduzido não evidencia direito líquido e 
certo amparável por mandado de segurança. O pretenso direito à ocupação da titularidade 
do referido Cartório é objeto de ação ordinária em andamento, sendo a matéria insuscetível 
de confi gurar a liquidez e certeza para a concessão da segurança, porque não é demonstrada, 
de plano, por prova pré-constituída, como exigível.

4. Se não bastasse, o pedido apresentado em sede mandamental é eminentemente de 
caráter incidental e cautelar, cabendo ao Juízo processante da ação principal, a teor do art. 
800, e parágrafo único, do Código de Processo Civil, a apreciação também da medida cau-
telar. Evidencia-se, portanto, o desvirtuamento do mandado de segurança, utilizado como 
sucedâneo da ação própria.

5. Agravo Regimental desprovido.” (AgRg no RMS 14.105/RJ, Rel. Ministra Laurita 
Vaz, Quinta Turma, julgado em 15.08.2006, DJ 11.09.2006, p. 311)

“TRIBUTÁRIO. ICMS. COTA PARTE PERTENCENTE AOS MUNICÍPIOS. 
ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL. DECRETO CUJOS EFEITOS CONCRETOS SE 
ATACARAM NO WRIT QUE PERDEU EFICÁCIA FRENTE À EDIÇÃO DE NOVEL 
DIPLOMA LEGAL. PERDA DE OBJETO DO MANDADO DE SEGURANÇA RECO-
NHECIDO. HIPÓTESE DE TRANSFORMAÇÃO DO MANDAMUS DE PREVENTIVO 
PARA REPRESSIVO QUE NÃO CABE NA HIPÓTESE EM QUE HÁ A ALTERAÇÃO 
DO PRÓPRIO ATO ACOIMADO COATOR. RECURSO ORDINÁRIO EM QUE NÃO 
SE ATACAM OBJETIVAMENTE OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. 
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AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL.
I – Não há como, in casu, transformar-se o mandado de segurança preventivo em 

repressivo. A modifi cação da situação fática originária, inclusive com a edição de novel 
Decreto, altera necessariamente o ato acoimado coator e, em consequência, a causa de 
pedir e o pedido da ação mandamental.

II – Assim sendo, caberia ao recorrente Município de Belém ter impetrado outro man-
damus para atacar os efeitos do novo ato que acredita ser violador de direito certo e líquido, 
considerando mesmo que aquele, objeto do mandado de segurança, perdeu sua efi cácia.

III – Consoante bem relevou o acórdão recorrido: ‘Se houve consumação e extinção do 
ato administrativo atacado no curso da lide, não se pode mais transformar o mandamus de 
preventivo para repressivo a fi m de discutir índices de repasse de valor adicionado aos per-
centuais de restituição das parcelas relativas ao ICMS deste Estado, previstos em Decretos’.

IV – Aliás, insiste o recorrente em tal modifi cação sem ter apresentado razões que 
impugnem, efetivamente, a decidida perda de objeto da ação, motivo a concluir-se, antes 
mesmo, pela inépcia do apelo, conforme bem relevou o parecer ministerial.

V – Recurso ordinário NÃO CONHECIDO, ante a ausência de regularidade formal.” 
(RMS 18.853/PA, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 25.10.2005, 
DJ 19.12.2005, p. 209)

“PROCESSO CIVIL. FATO NOVO. CPC, ART. 462.
A aplicação do artigo 462 do Código de Processo Civil só é possível se observados os 

limites impostos no artigo 128 do mesmo diploma legal; o fato novo estranho à causa petendi 
exige contraditório regular em outra ação. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no 
REsp 222312/RJ, Rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, julgado em 09.05.2000, 
DJ 12.06.2000, p. 108)

“PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR. MANDADO DE SEGURANÇA VOLTADO 
CONTRA ATO QUE DETERMINOU O AFASTAMENTO DO IMPETRANTE NO 
CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO POSTERIOR QUE 
DETERMINOU A REFORMA DO IMPETRANTE. FATO NOVO LEVADO EM CONTA 
NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 128 
DO CPC. JULGAMENTO EXTRA PETITA.

I – A aplicação do art. 462 do CPC, segundo o qual o juiz deverá levar em conta os 
fatos novos capazes de infl uir no julgamento da lide, deve harmonizar-se com o disposto 
nos arts. 128 e 460 do diploma processual, que proíbem a prestação jurisdicional diversa 
da requerida pelo autor.

II – Se a segurança foi impetrada tão somente contra o ato que determinou o afastamento 
do recorrente de suas funções e cancelou o pagamento de gratifi cações, enquanto pendia 
de julgamento o Processo Administrativo Disciplinar, incorre em julgamento extra petita 
o acórdão que deixa de analisar a matéria levantada na petição inicial para decidir apenas 
a legalidade do posterior ato de reforma do recorrente.

Recurso especial parcialmente provido para determinar o retorno dos autos ao Tribunal a 
quo.” (REsp 620828/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 17.08.2006, 
DJ 18.09.2006, p. 351)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MAN-
DADO DE SEGURANÇA. FATO NOVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014496

DE FORÇA MAIOR. ART. 517, CPC. ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR. SERVIDOR 
PÚBLICO. TITULAR DE OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS. APOSENTADORIA 
COMPULSÓRIA. CF, ART. 40, II.

– Impossibilidade do recorrente arguir, em sede de recurso ordinário, sob a justifi cativa 
de ocorrência de fato novo – mas sem motivo de força maior que o justifi que –, a incom-
petência da autoridade para a prática do ato objeto do mandado de segurança preventivo.

– Dever das partes de apresentar todos os fundamentos do pedido na primeira opor-
tunidade, além da impossibilidade de alteração da causa de pedir em fase de recurso.

– Os titulares de serventia de notas e registros são servidores públicos, aplicando-se-
lhes o dispositivo constitucional relativo à aposentadoria compulsória aos setenta anos de 
idade (CF, art. 40, II).

– Precedentes do STF e do STJ.
– Recurso conhecido em parte e, nessa parte, desprovido.” (RMS 9.069/DF, Rel. Ministro 

Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16.12.1997, DJ 16.03.1998, p. 193)

Assim, merece ser expungida da sentença a determinação para que a 
tributação da impetrante considere como base de cálculo a percentagem 
de 30% da movimentação fi nanceira, uma vez que, nessa parte, ultra-
passou os limites da lide. Igualmente, devem ser desprezados todos os 
fundamentos alinhados após a inicial, pela impetrante, que confi gurem 
modifi cação da causa de pedir (critérios de tributação e de apuração dos 
tributos lançados, capitulação legal do auto de infração e arbitramento 
do lucro).

Convém frisar, todavia, que a consumação do lançamento fi scal não 
acarreta a perda de objeto do mandado de segurança preventivo, pois a 
transformação da ameaça potencial em fato apenas sinaliza que a viola-
ção que se pretendia evitar efetivou-se. Nessa senda, de acordo com o 
arcabouço fático e argumentativo lançado na inicial, que defi ne os li-
mites da lide, é possível apreciar o fato superveniente, confi gurado pelo 
lançamento fi scal, à luz dos argumentos de ilegitimidade da tributação 
baseada exclusivamente nos depósitos bancários, de ausência de res-
ponsabilidade por atos de terceiros e de ofensa ao princípio da capa-
cidade contributiva, em razão da tributação da totalidade da omissão 
de receitas. Conquanto a inicial não se refi ra propriamente ao tema da 
presunção legal de omissão de receitas, há pertinência com a questão 
do lançamento com base na movimentação bancária, de sorte que seu 
exame é cabível. A jurisprudência do STJ ampara esse entendimento:

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – DEMORA NO JULGAMENTO 
– CONSUMAÇÃO DO ATO IMPUGNADO – DENEGAÇÃO DA ORDEM POR AFIR-
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MADO PREJUÍZO AO PEDIDO.
– A consumação do ato impugnado não prejudica o pedido de mandado de segurança 

requerido em caráter preventivo. Se, no curso do processo, a ameaça potencial transforma-
se em fato, mais razão haverá para se prosseguir no exame da impetração.” (RMS 10.487/
MG, Rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Primeira Turma, julgado em 02.12.1999, 
DJ 21.02.2000, p. 90)

“MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. RECURSO ORDINÁRIO. EFEITOS 
EX TUNC. CONSUMAÇÃO DO ATO QUE SE QUER EVITAR. PREJUDICIALIDADE 
INEXISTENTE.

I – Mandado de segurança preventivo traz ínsito em si o pedido de que seja desconsti-
tuído o ato cuja consumação se pretende evitar.

II – Consumado o ato depois de impetrado o mandamus, ainda que perante tribunal 
incompetente, mesmo assim não deve a corte que o recebeu tê-lo por prejudicado.

III – Recurso conhecido e provido.” (RMS 1.966/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, 
Primeira Turma, julgado em 23.09.1992, DJ 13.10.1992, p. 17656, REPDJ 29.03.1993, 
p. 5218)

Mérito

Inicialmente, esclareço que o recurso da impetrante será conhecido 
em conformidade com os limites postos na inicial, consoante a funda-
mentação acima expendida.

A proposição de invalidade do procedimento fi scal não merece guari-
da. Os elementos coligidos aos autos dão conta de que o Fisco procedeu 
à investigação e à fi scalização dentro dos limites da lei, não ocorrendo 
qualquer excesso violador de direito individual. A ação fi scal originou-
se de ofício da Procuradoria da República no Estado do Paraná, o qual 
encaminhou cópia integral dos autos do inquérito policial, distribuído à 
Primeira Vara Criminal da Justiça Federal em Curitiba, com pedido de 
quebra de sigilo bancário da conta corrente em nome da empresa Porto 
Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. O inquérito policial, por sua 
vez, originou-se de relatório do Banco Central do Brasil, resultante de 
auditoria na conta corrente irregularmente aberta e movimentada.

Restaram provados, à saciedade, os fatos que originaram o procedi-
mento fi scal: a movimentação de expressivos valores, pela impetrante, 
mediante a utilização da conta corrente nº [omissis], agência Comen-
dador, do Banco do Estado do Paraná S/A, para a execução de ope-
rações de compra e venda de moeda estrangeira e de ações, mantidos 
à margem da contabilidade e da tributação, no período de fevereiro a 
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setembro de 1994. Valho-me de trechos das informações da autoridade 
impetrada, para refutar a alegação de inexistência de prova de que a 
conta do Banestado, em nome da empresa Porto Seguro Comércio de 
Óleos Vegetais Ltda., fosse movimentada efetivamente pela apelante 
(fl s. 122-130):

“AUDITORIA REALIZADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL
Auditoria do Banco Central do Brasil (Bacen) constatara a ocorrência de irregularidades 

na abertura, em 09.02.1994, e movimentação da conta corrente acima referida, em nome 
de Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., tendo servido de base para a abertura 
de inquérito na Superintendência Regional da Polícia Federal no Paraná para apurar a 
responsabilidade pelos fatos verifi cados.

O relatório do inspetor do Bacen Abrahão Patruni Júnior (doc. 2, folhas 9 a 20) apontou 
as seguintes ocorrências:

1. A assinatura do sócio-gerente Jorge Luiz de Oliveira, constante no contrato social 
e na primeira alteração contratual da Porto Seguro em poder da Agência Comendador do 
Banestado (doc. 3, folhas 21 a 24), não coincide com a assinatura da mesma pessoa, aposta 
no contrato social e na primeira alteração contratual da mesma empresa em poder da Junta 
Comercial do Estado do Paraná (doc. 4, folhas 25 a 29).

2. A referida agência bancária não possui os documentos do sócio-gerente da Porto 
Seguro Jorge Luiz de Oliveira, utilizando o CPF do sócio Genivaldo Pereira de Oliveira 
como sendo o do primeiro (doc. 5, folhas 30 e 32).

3. No cadastro de abertura de conta corrente, consta, no campo destinado ao telefone, 
o número da linha [omissis], pertencente à Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S.A., e, 
no campo reservado a complemento/sala/apartamento, está datilografado o nome do então 
funcionário da Fortuna Sérgio Luiz Frizzo (doc. 5, folha 30).

4. A assinatura do sócio-gerente da Porto Seguro aposta no cartão de autógrafos da 
conta corrente não coincide com a constante no contrato social da fi rma arquivado na Junta 
Comercial (doc. 5, folha 31).

5. No canto superior direito do cartão de autógrafos da conta corrente, abaixo do endereço 
da empresa titular, está escrito: ‘[omissis] (Sérgio)’ (doc. 5, folha 31).

6. Junto com a documentação de abertura da conta corrente, encontra-se um cartão de 
apresentação de Sérgio Luiz Frizzo como funcionário da Fortuna Corretora de Câmbio e 
Valores S/A (doc. 5, folha 33).

DEPOIMENTOS PRESTADOS NA SUPERINTENDÊNCIA DA POLÍCIA FEDERAL
Foram intimados a prestar depoimento na Superintendência Regional da Polícia Federal 

as seguintes pessoas: Julian Suarez e Maicon Antunes, então funcionários da Fortuna, e 
Cristiane Canet Mocellin, Darcy Ehlke e João Germano Valeton, sócios da Fortuna.

Os ex-contínuos Julian e Maicon afi rmaram, em seus depoimentos (doc. 6, folhas 34 a 
37), ter retirado no banco diversos talões de cheque em nome da Porto Seguro Comércio 
de Óleos Vegetais Ltda., que eram entregues a Sérgio Luiz Frizzo, além de várias vezes 
terem-no visto assinando os cheques em nome da Porto Seguro. Também efetuavam os 
saques da conta da Porto Seguro, por meio dos cheques que Sérgio Luiz Frizzo assinava e 
lhes entregava para sacar no Banestado.
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A sócia Cristiane Canet Mocellin, inquirida em depoimento pela autoridade (doc. 6, 
folhas 38 a 40), informou nunca ter ouvido falar da empresa Porto Seguro Comércio de 
Óleos Vegetais Ltda. e que Sérgio Luiz Frizzo trabalhava no atendimento ao cliente, assim 
como efetuava consultas a bancos e instituições fi nanceiras a fi m de obter informações a 
respeito do mercado, sem nunca ter trabalhado na área de câmbio. Ressaltou, outrossim, des-
conhecer completamente qualquer atividade que envolva o nome da Porto Seguro, de modo 
que, se efetivamente existir qualquer ligação entre a referida conta corrente e as operações 
de sua empresa, tais ligações envolveriam exclusivamente a pessoa de Sérgio Luiz Frizzo.

O sócio Evaldo Darcy Ehlke, ao depor (doc. 6, folhas 41 a 43), declarou nunca ter 
ouvido falar de Jorge Luiz de Oliveira, nem de Genivaldo Pereira de Oliveira nem da em-
presa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., além de afi rmar, com certeza, que 
nenhuma dessas pessoas, tampouco a empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
Ltda., foram seus clientes. Informou desconhecer por completo as atividades de Sérgio Luiz 
Frizzo com relação à utilização de uma conta corrente bancária em nome da Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda., de modo que tal operação, se comprovada a vinculação 
com sua empresa, seria de responsabilidade exclusiva de Sérgio Luiz Frizzo. Afi rmou 
sentir-se envolvido, lesado e enganado, por quebra de confi ança, em razão de Sérgio Luiz 
Frizzo ter efetuado depósitos em sua (do depoente) própria conta corrente, de seu irmão e 
de seu tio. Reconheceu que muitas das pessoas listadas no relatório do Banco Central são 
clientes da Fortuna Corretora de Valores.

O sócio João Germano Valeton, em depoimento (doc. 6, folhas 44 a 49), afi rmou nunca 
ter ouvido falar da empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais. Informou que Sérgio 
Luiz Frizzo trabalhava no atendimento a clientes e disse que desconhecia as operações dele 
com a conta corrente da Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. Declarou não saber 
explicar como cheques da Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. foram parar 
em sua (do depoente) conta corrente e na de seu irmão. Reconheceu tanto ser possível que 
Sérgio Luiz Frizzo estivesse operando sozinho a conta da Porto Seguro, como o estivesse 
fazendo em nome de outra pessoa de dentro da Fortuna Corretora de Valores. Relatou que 
geralmente quem controlava o dinheiro da empresa e dos diretores era Homero, entretanto, 
disse ter solicitado, em muitas ocasiões, a Evaldo Ehlke que efetuasse depósitos em sua 
(do depoente) conta corrente. Informou, ainda, que, tendo sido colocado na Fortuna por 
Cristiane Canet Mocellin, Sérgio Luiz Frizzo ocupava um cargo de relativa importância 
dentro da empresa – ‘de modo geral, abaixo da diretoria, existiam funcionários do nível 
de Sérgio Luiz Frizzo, Homero Pastro, Nicléia, Carlos Becher, e outros funcionários de 
funções meramente auxiliares’.

O ex-funcionário da Fortuna Sérgio Luiz Frizzo declarou à Procuradoria da República 
no Estado do Paraná (doc. 6, folhas 50 a 53) que em 1992 trabalhava na Gaia Veículos 
como supervisor de vendas, tendo sido convidado por Cristiane Mocellin para trabalhar na 
Fortuna, porque ela precisava de uma pessoa de extrema confi ança. Na Fortuna, segundo 
ele, trabalhava no atendimento a clientes, inclusive ajudando Jorge Brito, e, eventualmente, 
ajudava também nas operações de câmbio e compra e venda de dólar. Afi rmou que não 
havia um capital destinado para cobrir as operações de compra e venda de dólar, de modo 
que lhe foi dada essa conta corrente para que a movimentasse. Então, disse, quando alguém 
chegava para vender uma quantidade de dólares, recebia o cheque dessa conta, que até então 
não tinha fundos, e o produto da venda posterior desses dólares era depositado na conta a 
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fi m de cobrir o cheque. Declarou que a conta em nome da Porto Seguro era justamente para 
desvincular a operação da Fortuna, para que esta não sofresse qualquer risco. Informou 
também que, nas operações de compra e venda de ações, era utilizada essa conta, como, 
por exemplo, quando o irmão de Evaldo, Edelmir Ehlke, comprava ações para a Fortuna 
em outras localidades ou até em outros Estados. Nesses casos, de acordo com o depoente, 
a Fortuna repassava o dinheiro para a conta da Porto Seguro, que então emitia o cheque ou 
DOC ou realizava depósitos e transferências para Edelmir, a fi m de que este pagasse aquelas 
contas. Prosseguiu, afi rmando que existia, na sala dos diretores, câmeras de circuito interno 
de televisão, de onde estes monitoravam toda a movimentação de pessoas nas dependências 
da empresa, inclusive na sala onde se realizavam as operações e onde o depoente trabalhava. 
Conforme o depoimento prestado, as pessoas que realizavam os negócios poucas vezes se 
preocuparam em saber por que recebiam cheques da Porto Seguro, pois imaginavam que se 
tratava de uma empresa do mesmo grupo da Fortuna, embora, vez ou outra, tenha acontecido 
de perguntarem, por exemplo, se a conta tinha fundos ou o que signifi cava aquele cheque 
da Porto Seguro. Afi rmou não existir qualquer possibilidade de que Cristiane e Evaldo 
tenham recebido depósitos em suas contas correntes pessoais, feitos pelo depoente ou pela 
Porto Seguro, sem que tivesse recebido ordem para isso. Disse que toda a documentação 
da empresa Porto Seguro, bem como da conta corrente, foi recebida das mãos de Evaldo 
na sede da Fortuna e que os talões de cheque da Porto Seguro eram guardados em um cofre 
que fi cava no banheiro da sala de Cristiane. De acordo com o depoente, todas as manhãs, 
antes de começar o expediente, o funcionário Homero entregava-lhe uma caixinha com 
as folhas de cheque e alguns dólares para o início das operações. Muitas vezes, informou, 
acontecia de ele preencher e emitir cheques a mando dos diretores Cristiane e Evaldo, para 
lhes entregar, sem sequer saber a que operações se referiam. Declarou que no fi nal dos 
meses era realizada uma reunião com os diretores, em que se apurava o lucro obtido com as 
operações em nome da Porto Seguro e que esse lucro era entregue a Cristiane e a Evaldo e 
muitas vezes a Valeton por diversos meios, como, por exemplo, crédito em conta ou entrega 
de dinheiro em espécie. Informou que no fi nal de 94 ou início de 95, não recordando a data 
precisa, deixou a empresa Fortuna.

A AÇÃO FISCAL DESENVOLVIDA PELA DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL
Com base nas cópias dos cheques da Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. 

e da Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S.A. e dos comprovantes de depósitos efetu-
ados na conta da Porto Seguro – encaminhadas ao Serviço de Fiscalização da Delegacia 
da Receita Federal em Curitiba pela Procuradoria da República no Estado do Paraná, após 
terem sido fornecidas pelo Banestado em atendimento ao ofício requisitório expedido 
pelo MM. Juiz Federal da 1ª Vara Criminal em Curitiba, Dr. João Pedro Gebran Neto –, 
foram elaborados os demonstrativos de movimentação bancária entre a conta corrente nº 
[omissis], em nome da Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., de um lado, e a 
Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S.A. (doc. 7, folhas 55 e 56), os sócios desta última 
Cristiane Canet Mocellin (doc. 7, folha 57), Evaldo Darcy Ehlke (doc. 7, folha 58) e João 
Germano Valeton (doc. 7, folhas 59 e 60) e o ex-funcionário da Fortuna Sérgio Luiz Frizzo 
(doc. 7, folha 61), de outro.

Cheques da conta da Porto Seguro no Banestado, nominativos às pessoas supracitadas, 
foram depositados em contas correntes de titularidade das mesmas, como demonstram os 
registros inscritos no verso dos referidos cheques, em que constam os números do banco, 
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da agência e da conta corrente em que foi efetuado o respectivo depósito.
Em relação aos DOC emitidos cuja origem é a conta da Porto Seguro, é possível iden-

tifi car o nome do benefi ciário da transferência e os números de banco, agência e conta 
corrente creditados.

Transferências de fundos para a conta corrente de titularidade da Porto Seguro no 
Banestado também revelam banco, agência e conta de quem está realizando a operação.

Nos comprovantes de depósito na mesma conta, constam, no campo ‘A crédito de’, as 
expressões Sérgio/Fortuna ou Fortuna Corretora, apesar de a conta corrente nº [omissis] 
ser titularizada pela Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda.

A movimentação da referida conta corrente teve início, conforme seu extrato (doc. 8, 
folha 62), em 16.02.1994, recebendo, em 23/02 do mesmo ano, depósito no valor de CR$ 
1.574.685,00 e tendo sido emitido, no dia seguinte, o cheque nº 317.301 (doc. 8, folha 63), 
no valor de CR$ 1.574.685,00, nominativo a Evaldo D. Ehlke, depositado, na mesma data, 
na conta corrente nº [omissis], do Banco BMD, de titularidade do sócio da Fortuna.

Enfi m, a auditoria da movimentação bancária demonstra que valores circulavam entre 
as contas correntes da Porto Seguro e das pessoas acima citadas e revela que, embora 
apontado pelos sócios da Fortuna como o responsável pelas operações da conta da Porto 
Seguro, quantias bem aquém daquelas movimentadas com destino às contas correntes dos 
demais tiveram como destinatária a conta do ex-funcionário Sérgio Luiz Frizzo.

DOS CHEQUES EMITIDOS PELA PORTO SEGURO NOMINATIVOS À FORTUNA
A auditoria do Serviço de Fiscalização da DRF/Curitiba constatou, ainda, em diversas 

ocasiões, a coincidência de valores e datas, entre lançamentos na conta Liquidações Pen-
dentes Pessoas Físicas e Jurídicas [omissis], do Passivo Circulante da Fortuna, em que 
devem ser escrituradas as quantias para aplicação entregues pelos clientes à corretora, e 
cheques emitidos pela Porto Seguro nominativos à Fortuna.

Após a identifi cação, no Livro Diário, dos lançamentos coincidentes, lavrou-se, em 
10.06.1999, Termo de Intimação Fiscal, para que a empresa sob ação fi scal apresentasse os 
comprovantes de entrega de numerário dos clientes que realizaram operações coincidentes 
em valor e data com os cheques nominativos à Fortuna emitidos pela Porto Seguro.

Em 18.06.1999, a Fortuna impetrou mandado de segurança contra o Delegado da Receita 
Federal em Curitiba, tendo sido deferida liminar pelo MM. Juiz Federal da 2ª Vara Civil, 
que garantiu à impetrante o direito à não apresentação dos referidos comprovantes até que 
sobreviessem as informações da autoridade impetrada para nova apreciação do caso. O 
MM. Juiz Federal Substituto, Dr. Guy Vanderlei Marcuzzo, ressaltou, todavia, no item 4 
de seu despacho: ‘não se me afi gura a situação posta nos autos quebra de sigilo bancário, 
e sim transferência de dados bancários para a administração fi scal’.

A concessão da medida liminar interrompeu linha de investigação da ação fi scal, que 
consistiria em diligenciar junto a clientes da corretora, a fi m de que informassem se haviam 
efetuado alguma operação com a empresa Porto Seguro, que emitira os cheques que aca-
baram lançados na contabilidade da Fortuna como provenientes de operações fi nanceiras 
de sua clientela.

DOS CHEQUES EMITIDOS PELA PORTO SEGURO NOMINATIVOS A PESSOAS 
JURÍDICAS

Entretanto, com base na razão social e nos nomes de fantasia que constavam em cheques 
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nominativos emitidos pela Porto Seguro, foi possível identifi car, nos sistemas da Secretaria 
da Receita Federal, várias pessoas jurídicas que teriam transacionado com a empresa, sendo 
lavrados, por amostragem, Termo de Intimação Fiscal para que algumas delas esclarecessem 
as operações efetuadas com a Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. que resultaram 
na emissão dos referidos cheques nominativos.

Ar Engenharia Térmica Ltda., em resposta ao Termo da DRF/Curitiba (doc. 9, folhas 
64 e 65), declarou: ‘Nunca realizamos nenhuma operação com a empresa Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda.’, ‘Os cheques/DOC emitidos, a nosso favor, pela em-
presa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. devem estar relacionados às vendas 
de dólares norte-americanos em espécie, disponíveis em nosso caixa, efetuados na Fortuna 
Corretora de Câmbio e Valores S/A’.

Expansão Projetos e Montagens Elétricas Ltda., respondendo a Termo de Intimação 
(folhas 66 e 67), informou: ‘Em setembro de 94, frente a (sic) necessidade de capital de 
giro emergencial, efetuamos a venda de US$ 30.000,00 (trinta mil dólares) junto à empresa 
Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A, resultando assim no recebimento do valor 
correspondente em reais por meio de cheques nos valores de R$ 23.432,00 e R$ 2.600,00, 
emitidos por Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. e depositados em conta cor-
rente da Expansão – Agência 0598/Bamerindus’.

LT Calderari Comércio de Ferragens Ltda., em sua resposta ao Termo de Intimação 
(folhas 68 a 70), afi rmou: ‘Com relação aos cheques indicados, informamos que também 
não mantivemos quaisquer tipos de operações diretas com a empresa emissora dos mesmos, 
motivo pelo qual estamos supondo que se trata de algum pagamento por conta de terceiro’.

Simões de Assis & Cia. Ltda., em atendimento ao Termo de Intimação (folhas 71 a 73), 
declarou: ‘A intimada nunca realizou qualquer tipo de operação com Porto Seguro Comér-
cio de Óleos Vegetais Ltda., desconhecendo as atividades por ela desenvolvidas’; ‘Com 
a empresa Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A, a pessoa física de Waldir Simões 
de Assis Filho manteve as operações referidas no documento de intimação, que foram, à 
época, equivocadamente transferidas para a conta corrente da pessoa jurídica intimada’.

O Procurador da República no Estado do Paraná Nazareno Jorgealém Wolff encaminhou 
à DRF/Curitiba, por meio do Ofício nº 2075/99 CCRIM, informações obtidas junto a Frettes 
Transitário Internacional Ltda. e Luiz Fior Imóveis Ltda.

Frettes Transitário Internacional Ltda. informou ao Procurador da República (folha 74): 
‘Não houve nenhuma relação comercial entre a Frettes e a Porto Seguro Comércio de Óleos 
Vegetais Ltda.’; ‘No dia 02.08.94, houve um aporte de capital efetuado pela sócia-gerente 
da Frettes, no valor de CR$ 1.376.000,00 (...), obtidos da venda do seu equivalente, na 
época, em moeda norte-americana, junto à Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A’; ‘O 
endereço onde se realizou a operação entre a Frettes e a Fortuna foi à (sic) Av. Comendador 
Araújo, no Edifício Everest’.

Luiz Fior Imóveis Ltda., respondendo ao Procurador da República, afi rma (folhas 75 
e 76): ‘O empréstimo dos respectivos valores foi feito por meio do Sr. Sérgio Luiz Frizzo 
(...) e da Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S.A. (Rua Comendador Araújo, 143 – 2º 
andar – conj. 24 e 25). A estes cabe esclarecer o relacionamento com a fi rma Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda.’; ‘Os cheques por nós emitidos no valor bruto era (sic) 
entregue a (sic) fi rma Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A por meio da pessoa do 
Sr. Sérgio Luiz Frizzo – funcionário da mesma, na época –, sendo que o respectivo valor 
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líquido correspondente era depositado pela Corretora na Agência 0038, conta [omissis], 
Bamerindus, do informante, sempre no mesmo dia’.

DOS CHEQUES EMITIDOS PELA PORTO SEGURO NOMINATIVOS A PESSOAS 
FÍSICAS

Com base nos nomes que constavam em cheques nominativos emitidos pela Porto Se-
guro, também foi possível identifi car, nos sistemas da Secretaria da Receita Federal, várias 
pessoas físicas que teriam transacionado com a empresa, sendo lavrados, por amostragem, 
Termos de Intimação Fiscal para que algumas delas esclarecessem as operações efetuadas 
com a Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. que resultaram na emissão dos 
referidos cheques nominativos. Alguns avisos de recebimento (AR) dos Correios, todavia, 
retornaram sem que fosse encontrado o destinatário.

A Srª. Ivonete Pereira Alves, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal (folhas 71 a 
79), declarou: ‘O que ocorria era a minha procura à empresa Fortuna Corretora de Câmbio 
e Valores S.A., para onde me dirigia com o objetivo de vender algumas sobras de moedas 
estrangeiras (...) que possuía’; ‘A título de pagamento das vendas que ali fazia, recebia 
os valores equivalentes em moeda nacional (...), por meio dos cheques citados na relação 
inscrita no documento em resposta, os quais me eram repassados por uma (sic) senhor de 
nome Sérgio Luiz Frizzo, o qual, inclusive, assinava os tais títulos de crédito, identifi cando-
se como funcionário da empresa Fortuna’.

O Sr. Luiz Geraldo Simões de Assis, em atenção ao Termo de Intimação que lhe foi 
dirigido, atestou (folhas 80 a 82): ‘Nunca realizei operação alguma com a fi rma Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda.’; ‘Mantive em 1994, com recursos próprios advindos 
principalmente da venda de imóvel de minha propriedade, sito em São Paulo, diversas ope-
rações fi nanceiras com a empresa Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A, aplicações 
e/ou reaplicações diversas, inclusive de câmbio, hoje de difícil especifi cação em razão do 
tempo. Atribuo que os cheques referidos na intimação de emissão da empresa, por mim 
desconhecida, Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. o foram por determinação 
da empresa Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A, por ocasião dos resgates por mim 
solicitados ou de vencimentos de papéis de meu interesse’.

DA EMPRESA PORTO SEGURO COMÉRCIO DE ÓLEOS VEGETAIS LTDA.
A empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda. deixou de funcionar na Rua 

Desembargador Antônio de Paula, nº 1.468, em fevereiro de 1993, quando foi rescindido o 
contrato de locação celebrado entre o seu sócio-gerente, Jorge Luiz de Oliveira, e a Imo-
biliária J. Leonel Ltda. Os sócios Jorge Luiz de Oliveira e Genivaldo Pereira de Oliveira, 
após infrutíferas tentativas da fi scalização federal, não foram localizados.

Assim sendo, em atendimento ao comando do artigo 81 da Lei nº 9.430, de 27 de 
dezembro de 1996, combinado com o disposto na Instrução Normativa SRF nº 69, de 25 
de agosto de 1994, o Serviço de Fiscalização da DRF/Curitiba formalizou o processo nº 
10980.012792/99-27, para a declaração de inaptidão do registro da empresa no Cadastro 
Nacional de Pessoa Jurídica.”

A autora argumenta que as provas nas quais se fundamentou a sen-
tença são ilícitas, visto que afrontam o contraditório e não foram sub-
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metidas ao controle judicial. O provimento judicial não se valeu da 
sentença proferida na Ação Penal nº 98.00.11727-0 para atribuir a res-
ponsabilidade pelo crédito tributário à impetrante, mas sim dos excertos 
das informações oferecidas pela autoridade impetrada, transcritos neste 
voto. A sentença penal foi usada como fundamento apenas para reduzir 
a base de cálculo dos tributos ao percentual de 30%, a qual corresponde 
à parte do provimento que restou expungida do dispositivo da sentença, 
por ser ultra petita.

É bem de ver que a documentação relativa à conta bancária cujo titu-
lar seria a empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais foi obtida 
mediante ordem judicial exarada no bojo de inquérito policial, atenden-
do a pedido formulado pela Procuradoria da República, embasado no 
relatório do Banco Central, o que infi rma a alegação de que não houve 
controle judicial. A ação fi scal foi instaurada em razão da remessa dos 
autos do inquérito policial à Receita Federal, a partir dos elementos de 
prova coligidos na investigação policial.

O art. 145, § 1º, da Constituição Federal concede à administração 
tributária o poder de identifi car, nos termos da lei, o patrimônio, os 
rendimentos e as atividades econômicas dos contribuintes, desde que 
observados os direitos individuais. Por sua vez, o art. 142, parágrafo 
único, do CTN estabelece que a atividade de lançamento, a qual com-
preende, obviamente, o poder de fi scalizar, é obrigatória, sob pena de 
responsabilidade funcional.

O contribuinte possui o ônus legal não só de suportar as atividades 
de fi scalização, permitindo o exame de mercadorias, livros, arquivos, 
documentos fi scais ou comerciais, mas também de fornecer os docu-
mentos solicitados pela autoridade tributária, desde que isso não impli-
que violação de sua intimidade e da vida privada. Aliás, o art. 197 do 
CTN já prevê o dever de informar, inclusive quanto a bens, negócios ou 
atividades de terceiros, para as pessoas enumeradas no inciso I a VII, 
salvo se violar a intimidade ou o segredo profi ssional.

Há de se ter em mente, ainda, que este mandado de segurança insur-
ge-se contra a solicitação de esclarecimentos sobre a origem dos cré-
ditos efetuados na conta corrente da Porto Seguro Comércio de Óleos 
Vegetais, em procedimento preparatório do lançamento fi scal, tanto que 
a impetrante requer a concessão de ordem para que a autoridade coatora 
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se abstenha de constituir o crédito tributário.
O procedimento anterior ao lançamento fi scal é

“informado pelo princípio da inquisitoriedade no sentido de que os poderes legais investiga-
tórios (princípio do dever de investigação) da autoridade administrativa devem ser suportados 
pelos particulares (princípio do dever de colaboração) que não atuam como parte, já que 
na etapa averiguatória sequer existe, tecnicamente, pretensão fi scal.” (MARINS, James. 
Direito Processual Tributário Brasileiro. São Paulo: Dialética, 2002. p. 82)

O caráter inquisitório das atividades de fi scalização anteriores ao 
lançamento, portanto, concatena-se com o dever de todos os contribuin-
tes de fornecer os documentos solicitados pela autoridade tributária e 
de suportar as atividades investigatórias do fi sco. Após o lançamento 
fi scal, inicia-se o processo administrativo propriamente dito, do qual 
a impetrante foi regularmente intimada, observando-se, a partir desse 
momento, o contraditório e a ampla defesa.

O art. 332 do CPC admite todos os meios legais, bem como os mo-
ralmente legítimos, ainda que não especifi cados no Código, como pro-
va da verdade dos fatos em que se funda a ação ou a defesa. A ausência 
de perfeita identidade nominal entre os réus (pessoas físicas) na esfera 
criminal e a autora (pessoa jurídica) deste feito não constitui empeço ao 
aproveitamento da prova emprestada, porque os investigados Cristiane 
Canet Mocellin e Evaldo Darcy Ehlke representam judicial e extrajudi-
cialmente a empresa, inclusive outorgando poderes aos advogados que 
atuam neste processo.

Impende considerar que o objeto das provas são os fatos deduzidos 
pelas partes e, controvertendo-se sobre os mesmos fatos, a verdade pro-
duzida no processo criminal é idêntica à que seria originada no proces-
so civil. Os princípios norteadores de ambos os processos não diferem 
substancialmente, daí a efi cácia da prova no processo para o qual foi 
transportada, desde que observadas as formalidades determinadas pela 
lei na produção da prova, no processo anterior.

Assim, não há falar em ilicitude na utilização de prova alcançada 
em investigação criminal em processo administrativo, pois, embora a 
qualifi cação jurídica dada pela legislação seja diversa, os fatos que ori-
ginaram a ação penal e o procedimento fi scal são os mesmos. No caso, 
as provas emprestadas foram colhidas em auditoria realizada pelo Ban-
co Central do Brasil e na Ação Penal nº 98.00.11727-0, em que fi guram 
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como réus Cristiane Canet Mocellin, Evaldo Darcy Ehlke (respectiva-
mente, diretora-presidente e diretor operacional da empresa impetrante) 
e Sérgio Luiz Frizzo (funcionário da empresa). O relatório do Banco 
Central originou o inquérito policial, protocolado na 1ª Vara Criminal 
da Justiça Federal de Curitiba, cuja cópia foi encaminhada pela Pro-
curadoria da República à Receita Federal, ensejando o procedimento 
fi scal questionado nestes autos. Por sua vez, o inquérito policial instruiu 
a denúncia que deu início à referida Ação Penal. A ação fi scal partiu dos 
elementos coligidos no inquérito policial, mediante diligências requisi-
tadas pelo juízo criminal, bem como na auditoria do Banco Central. A 
empresa foi regularmente intimada e participou do procedimento fi scal 
de acordo com as normas que o regem, sendo possível afi rmar, com 
plena convicção, o respeito ao contraditório e à ampla defesa.

A jurisprudência do STF e do STJ reconhece a legitimidade da prova 
emprestada, em casos semelhantes, consoante se depreende dos seguin-
tes julgados:

“PROVA EMPRESTADA. Penal. Interceptação telefônica. Escuta ambiental. Autoriza-
ção judicial e produção para fi m de investigação criminal. Suspeita de delitos cometidos por 
autoridades e agentes públicos. Dados obtidos em inquérito policial. Uso em procedimento 
administrativo disciplinar, contra os mesmos servidores. Admissibilidade. Resposta afi rma-
tiva a questão de ordem. Inteligência do art. 5º, inc. XII, da CF e do art. 1º da Lei Federal 
nº 9.296/96. Voto vencido. Dados obtidos em interceptação de comunicações telefônicas e 
em escutas ambientais, judicialmente autorizadas para produção de prova em investigação 
criminal ou em instrução processual penal, podem ser usados em procedimento administra-
tivo disciplinar, contra a mesma ou as mesmas pessoas em relação às quais foram colhidos.” 
(Inq 2424 QO, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2007, DJe-087 
DIVULG 23.08.2007 PUBLIC 24.08.2007 DJ 24.08.2007 PP-00055 EMENT VOL-02286-
01 PP-00109 RTJ VOL-00205-02 PP-00638)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 
AGENTE POLICIAL FEDERAL. PROCESSO DISCIPLINAR. PROVA EMPRESTADA. 
DEMISSÃO. CONTRADITÓRIO. LEIS NOS 4.878/65 E 8.112/90.

I – Embora a Comissão Processante tenha proposto a suspensão do servidor, respondeu 
ele por fatos que induzem, também, à pena de demissão, aplicada motivadamente pela 
autoridade julgadora (parágrafo único do art. 168 da Lei nº 8.112/90).

II – Além de peças extraídas de inquérito policial, o processo disciplinar contém provas 
produzidas no âmbito da própria Administração, com o exercício do contraditório.

III – A Lei nº 4.878/65 (Estatuto dos Policiais Civis da União e do Distrito Federal) prevê 
a aplicação subsidiária da ‘legislação relativa ao funcionalismo civil da União’ (art. 62).

IV – Recurso ordinário a que se nega provimento.” (RMS 25485, Relator(a) Min. Carlos 
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Britto, Primeira Turma, julgado em 14.03.2006, DJ 05.05.2006 PP-00019 EMENT VOL-
02231-01 PP-00150 RTJ VOL-00201-02 PP-00546 LEXSTF v. 28, n. 329, 2006, p. 161-167)

“RECURSO ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE PARA REAVALIAÇÃO DE PRO-
VAS. PROVA EMPRESTADA.

Possibilidade de que sejam consideradas as produzidas no processo criminal, relativo 
ao mesmo fato, pois perfeitamente resguardado o contraditório.

(...)” (REsp 135777/GO, Relator(a) Ministro Eduardo Ribeiro, Terceira Turma, DJ 
16.02.1998, p. 89, RSTJ v. 104, p. 304)

“RECURSO ORDINÁRIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ATO 
DELEGADO A SECRETÁRIO DE ESTADO. POSSIBILIDADE. PROVA EMPRESTADA. 
LEGALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA RESPEITADOS. AUSÊNCIA 
DE ADVOGADO NO INTERROGATÓRIO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. 
RECURSO DESPROVIDO.

(...)
II – A doutrina e a jurisprudência se posicionam de forma favorável à ‘prova empres-

tada’, não havendo que suscitar qualquer nulidade, tendo em conta que foi respeitado o 
contraditório e a ampla defesa no âmbito do processo administrativo disciplinar.

(...)” (RMS 20066/GO, Relator(a) Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJ 10.04.2006, 
p. 236)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LANÇAMENTO. 
PROVA EMPRESTADA. FISCO ESTADUAL. ARTIGO 199 DO CTN. ART. 658 DO 
REGULAMENTO DO IMPOSTO DE RENDA (ART. 936 DO RIR VIGENTE).

(...)
3. Consoante entendimento do Supremo Tribunal Federal, não se pode negar valor 

probante à prova emprestada, coligida mediante a garantia do contraditório (RTJ 559/265).
4. Recurso especial improvido.” (REsp 81094/MG, Relator(a) Ministro Castro Meira, 

Segunda Turma, DJ 06.09.2004, p. 187)

Não há dúvida de que a titularidade dos recursos movimentados na 
conta corrente da empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
Ltda. pertence à Fortuna Corretora de Câmbio e Valores S/A, que se va-
leu desse expediente para mantê-los à margem da escrita contábil e eva-
dir-se da tributação. As provas coligidas contrariam a alegação de que a 
movimentação e o gerenciamento da conta da Porto Seguro eram de ex-
clusiva responsabilidade de Sérgio Luiz Frizzo, sem qualquer envolvi-
mento da empresa Fortuna. Assim, a inequívoca conformação de fraude 
nas operações investigadas pelo Banco Central, pela Polícia Federal e 
pela Receita Federal aniquila a fi gura das pessoas jurídicas envolvidas 
nos fatos. Fartamente demonstrado o ilícito tributário perpetrado pela 
impetrante, o art. 149, inciso VII, do CTN respalda o lançamento (e os 
seus atos preparatórios) quando o sujeito passivo age com fraude ou 
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simulação, nestes termos:
“Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa 

nos seguintes casos:
(...)
VII – quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu 

com dolo, fraude ou simulação;”

A fraude, segundo a Lei nº 4.502 de 1964, é defi nida como toda ação 
ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar, total ou parcialmente, 
a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, ou a excluir ou mo-
difi car as suas características essenciais, de modo a reduzir o montante 
do imposto devido, ou a evitar ou diferir o seu pagamento.

Por sua vez, o art. 102, inciso I, do Código Civil em vigor à data dos 
fatos trata justamente da simulação por interposição de pessoa, quando 
o ato jurídico aparenta conferir ou transmitir direitos a pessoas diversas 
daquelas a quem realmente se conferem ou transmitem. Na hipótese 
dos autos, a empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais exis-
tia somente como fachada para encobrir as transações fi nanceiras que 
efetivamente eram realizadas pela impetrante, com o intuito de evasão 
fi scal. Há inúmeras provas da simulação: a empresa não existe de fato 
desde fevereiro de 1993; a assinatura do sócio no cadastro da conta cor-
rente não confere com a assinatura aposta no contrato social arquivado 
na Junta Comercial; o responsável pela movimentação da conta bancá-
ria da Porto Seguro era funcionário da impetrante; a empresa Fortuna 
emitia cheques da Porto Seguro para liquidar compra e venda de moeda 
estrangeira; os sócios da Fortuna recebiam cheques da Porto Seguro; a 
coincidência de valores e datas entre lançamentos na conta do passivo 
circulante da Fortuna denominada “Liquidações Pendentes Pessoas Fí-
sicas e Jurídicas”, em que deviam ser escrituradas as quantias entregues 
pelos clientes à corretora, com cheques emitidos pela Porto Seguro, 
nominativos à Fortuna. Transparece a intenção da empresa Fortuna de 
utilizar a Porto Seguro como meio para ocultar as suas operações, com 
o objetivo de iludir o fi sco.

A fi scalização apurou que a impetrante, valendo-se de simulação e 
artifícios fraudulentos, devidamente comprovados nos autos, impediu a 
ocorrência do fato gerador de obrigações tributárias, mantendo ao largo 
da escrituração contábil os recursos movimentados em conta bancária 
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em nome da empresa interposta. O art. 149, VII, do CTN ampara o 
lançamento de ofício contra o contribuinte cuja conduta dolosa e frau-
dulenta causou a evasão fi scal, na tentativa de retardar ou impedir o 
conhecimento, pela autoridade fazendária, do fato gerador da obrigação 
tributária. Insta salientar que não se está erigindo o dolo, a fraude e a 
simulação como circunstâncias passíveis de lançamento de ofício. O 
dolo, a fraude e a simulação são os instrumentos para cometer o ilícito 
tributário, cumprindo ao Fisco verifi car e identifi car, no lançamento, 
os elementos essenciais da obrigação tributária e propor a aplicação da 
penalidade cominada para a conduta ilícita.

Igualmente não se sustenta o entendimento de que o art. 149 do CTN 
apenas prevê a revisão de ofício, quando é constatado vício no lança-
mento anterior. O caput do dispositivo legal é absolutamente claro: “O 
lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa 
nos seguintes casos:”. Aliás, o poder de lançar de ofício é irrestrito, 
desde que circunscrito às normas da legislação tributária; a taxatividade 
das hipóteses do art. 149 refere-se, a toda evidência, à revisão de ofício, 
visando impedir a modifi cação dos critérios jurídicos que nortearam o 
lançamento anterior.

O lançamento tributário apurou que a titularidade dos recursos mo-
vimentados pela empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
Ltda. pertencia à embargante. Nessa condição, é qualifi cada como con-
tribuinte (art. 121, I, do CTN). Logo, descabida a responsabilização da 
empresa Porto Seguro, visto que a hipótese de incidência dos tributos 
foi realizada, de fato, pela impetrante.

A fundamentação adotada pela sentença para atribuir a responsabili-
dade tributária à impetrante também merece ser prestigiada, razão pela 
qual passo a transcrevê-la (fl s. 845-849):

“Salta aos olhos, portanto, a utilização de fantoche da empresa Porto Seguro Comércio 
de Óleos Vegetais Ltda. pela impetrante, erigida formalmente no papel, tão somente para 
ocultar as transações fi nanceiras da impetrante e fugir dos olhos do fi sco, constituindo 
autêntico procedimento de evasão fi scal. Patente, pois, a fraude, a qual o direito deve ex-
purgar com veemência, fundado na premissa de que o direito não tolera a má-fé, consubs-
tanciada na teoria da desconsideração da personalidade jurídica da empresa para atingir as 
verdadeiras pessoas que utilizaram o fantoche, benefi ciando-se dele, sob as vestes de outra 
personalidade jurídica.

No presente caso, o fantoche é a empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais 
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Ltda., e sua verdadeira controladora é a impetrante, dado o teor uníssono e convergente 
das provas supradescritas, razão pela qual desconsidero a pessoa jurídica Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda., para atingir não seus sócios, outros fantoches, mas sim 
a verdadeira e autêntica pessoa por trás das cortinas, para assim alcançar a ratio da teoria 
do disregard of legal entity, qual seja, alcançar o verdadeiro detentor das operações formal-
mente realizadas por outros entes, mas substancial e essencialmente geradas pelo mentor das 
operações, cujos lucros auferiu nas aludidas movimentações. Funda-se no princípio geral 
do direito de que quem auferiu os lucros deverá arcar com ônus, bem como na repressão 
à fraude e à má-fé, as quais o direito não tolera, inclusive em sede de direito societário. 
A teoria da desconsideração da personalidade jurídica vem ao encontro de tais princípios, 
fi rmando racionalidade ao sistema.

Frise-se que, ao contrário da tese da impetrante, nem de longe fora o empregado da 
impetrante, Sérgio Luiz Frizzo, conhecido como Sérgio Fortuna, ou mesmo o representante 
legal da empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., os responsáveis pela 
movimentação fi nanceira da aludida conta corrente, pois as provas acostadas aos autos são 
claras a concluir que fora a impetrante a verdadeira benefi ciada pela utilização da malsinada 
conta bancária, visto que literalmente gerenciava seus negócios sobre a conta corrente nº 
[omissis], agência Comendador, no Banco do Estado do Paraná, em nome de Porto Seguro 
Comércio de Óleos Vegetais Ltda., no período de fevereiro a setembro de 1994, em face 
das reiteradas declarações dos clientes da impetrante, no sentido de que negociaram com a 
impetrante, mas que foram pagos por meio de cheques ou depósitos bancários da empresa 
Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., advindos da impetrante, tanto que imagi-
navam se tratar de uma empresa do mesmo grupo.

Sobre a teoria da desconsideração da personalidade jurídica, doutrina com excelência o 
comercialista Fábio Ulhoa Coelho em sua obra Curso de Direito Comercial, v. 2, Saraiva, 
p. 43-54:

‘Admite-se a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade empresária para 
coibir atos aparentemente lícitos. A ilicitude somente se confi gura quando o ato deixa de ser 
imputado à pessoa jurídica da sociedade e passa a ser imputado à pessoa física responsável 
pela manipulação fraudulenta ou abusiva do princípio da autonomia patrimonial.

(...)
A teoria maior da desconsideração elegeu como pressuposto para o afastamento da 

autonomia patrimonial da sociedade empresária o uso fraudulento ou abusivo do instituto. 
Cuida-se, desse modo, de uma formulação subjetiva, que dá destaque ao instituto do sócio ou 
administrador, voltado à frustração de legítimo interesse do credor. Não se pode, entretanto, 
deixar de reconhecer as difi culdades que essa formulação apresenta no campo das provas. 
Quando ao demandante se impõe o ônus de provar intenções subjetivas do demandado, isso 
muitas vezes importa a inacessibilidade ao próprio direito, em razão da complexidade de 
provas dessa natureza. Assim, para facilitar a tutela de alguns direitos, preocupa-se a ordem 
jurídica, ou mesmo a doutrina, em estabelecer presunções ou inversões do ônus probatório. 
No campo da teoria da desconsideração, essa preocupação revela-se na formulação objetiva 
proposta, por exemplo, por Fábio Konder Comparato (1977:283).’

Segundo a formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra, fun-
damentalmente, na confusão patrimonial. Se, a partir da escrituração contábil, ou da 
movimentação de contas de depósito bancário, percebe-se que a sociedade paga dívidas 
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do sócio, ou este recebe créditos dela, ou o inverso, então não há sufi ciente distinção, no 
plano patrimonial, entre as pessoas. Outro indicativo eloquente de confusão, a ensejar a 
desconsideração da personalidade jurídica da sociedade, é a existência de bens de sócio 
registrado em nome da sociedade, e vice-versa. A eleger a confusão patrimonial como o 
pressuposto da desconsideração, a formulação objetiva realmente facilita a tutela dos in-
teresses de credores ou terceiros lesados pelo uso fraudulento do princípio da autonomia. 
Mas, ressalte-se, ela não exaure as hipóteses em que cabe a desconsideração, na medida 
em que nem todas as fraudes se traduzem em confusão patrimonial.

Pela formulação subjetiva, os elementos autorizadores da desconsideração são a fraude 
e o abuso de direito; pela objetiva, a confusão patrimonial. A importância dessa diferença 
está ligada à facilitação da prova em juízo.

Em suma, entendo que a formulação subjetiva da teoria da desconsideração deve ser 
adotada como critério para circunscrever a moldura de situações em que cabe aplicá-la, 
ou seja, ela é a mais ajustada à teoria da desconsideração. A formulação objetiva, por sua 
vez, deve auxiliar na facilitação da prova pelo demandante. Quer dizer, deve-se presumir 
a fraude na manipulação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica se demonstrada a 
confusão entre os patrimônios dela e de um ou mais de seus integrantes, mas não deve dei-
xar de desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade somente porque o demandado 
demonstrou ser inexistente qualquer tipo de confusão patrimonial, se caracterizada, por 
outro modo, a fraude.

(...)
A aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica independe de 

previsão legal. Em qualquer hipótese, mesmo naquelas não abrangidas pelos dispositivos 
das leis que se reportam ao tema (Código Civil, Lei do Meio Ambiente, Lei Antitruste ou 
Código de Defesa do Consumidor), está o juiz autorizado a ignorar a autonomia patrimonial 
da pessoa jurídica sempre que ela for fraudulentamente manipulada para frustrar inte-
resse legítimo do credor. Por outro lado, nas situações abrangidas pelo art. 50 do Código 
Civil/2002 e pelos dispositivos que fazem referência à desconsideração, não pode o juiz 
afastar-se da formulação maior da teoria, isto é, não pode desprezar o instituto da pessoa 
jurídica apenas em função do desatendimento de um ou mais credores sociais. A melhor 
interpretação judicial dos artigos de lei sobre a desconsideração (isto é, os arts. 28 e § 5º 
do CDC, 18 da Lei Antitruste, 4º da Lei do Meio Ambiente e 50 do Código Civil/2002) é a 
que prestigia a contribuição doutrinária, respeita o instituto da pessoa jurídica, reconhece 
a sua importância para o desenvolvimento das atividades econômicas e apenas admite a 
superação do princípio da autonomia patrimonial quando necessário à repressão de fraudes 
e à coibição do mau uso da forma da pessoa jurídica.

(...)
Presentes os pressupostos da teoria da desconsideração da personalidade jurídica, 

forte no artigo 18 da Lei 8.884/94, o qual invoco por analogia, desconsidero a perso-
nalidade jurídica da empresa Porto Seguro Comércio de Óleos Vegetais Ltda., quanto à 
movimentação da conta corrente nº [omissis], agência Comendador, no Banco do Estado 
do Paraná, no período de fevereiro a setembro de 1994, porquanto provada a fraude da 
impetrante em movimentar a aludida conta corrente em nome de terceiro para fi ns escusos, 
para assim atingir a impetrante, verdadeira responsável pela movimentação fi nanceira de 
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expressivos valores, na aludida conta corrente, com fundamento no artigo 45 do CTN.” 
(grifos no original)

Consoante apontam a doutrina e a jurisprudência, inserido o instituto 
da desconsideração da personalidade jurídica no ordenamento jurídico 
brasileiro, na sua concepção de sistema, é possível conferir uma maior 
fl exibilidade à teoria da desconsideração da personalidade jurídica, per-
mitindo-se a sua aplicação pela administração fi scal, mesmo à margem 
de previsão normativa específi ca. Nesse sentido, colaciono inúmeros 
precedentes que amparam a desconsideração da personalidade jurídica 
da empresa:

“FALÊNCIA – EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS ÀS EMPRESAS COLIGADAS – 
TEORIA DA DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILI-
DADE – REQUERIMENTO – SÍNDICO – DESNECESSIDADE – AÇÃO AUTÔNOMA 
– PRECEDENTES DA SEGUNDA SEÇÃO DESTA CORTE.

I – O síndico da massa falida, respaldado pela Lei de Falências e pela Lei nº 6.024/74, 
pode pedir ao juiz, com base na teoria da desconsideração da personalidade jurídica, que 
estenda os efeitos da falência às sociedades do mesmo grupo, sempre que houver evidências 
de sua utilização com abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros.

II – A providência prescinde de ação autônoma. Verifi cados os pressupostos e afastada 
a personifi cação societária, os terceiros alcançados poderão interpor, perante o juízo fali-
mentar, todos os recursos cabíveis na defesa de seus direitos e interesses.

Recurso especial provido.” (REsp 228.357/SP, Rel. Ministro Castro Filho, Terceira 
Turma, julgado em 09.12.2003, DJ 02.02.2004, p. 332)

“RMS. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA (DISREGARD). 
FRAUDE. INVESTIGAÇÃO PROBATÓRIA. WRIT. VIA NÃO ADEQUADA.

1. Havendo, dentro dos limites que o mandado de segurança permite e autoriza, certeza, 
pelo teor do julgado recorrido, da ocorrência de fraude na venda de ações, admite-se, por 
meio do instituto da desconsideração (disregard), que seja ignorada a autonomia patrimonial 
da pessoa jurídica.

2. O acolhimento de tese em contrário esbarra na necessidade de investigação probatória, 
vedada em sede de mandado de segurança.

3. Recurso ordinário improvido.” (RMS 12.873/SP, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, 
Quarta Turma, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003, p. 464)

“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO COMERCIAL – FALÊNCIA – EXTENSÃO 
DOS EFEITOS – COMPROVAÇÃO DE FRAUDE – APLICAÇÃO DA TEORIA DA 
DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO ESPECIAL – DECISÃO 
QUE DECRETA A QUEBRA – NATUREZA JURÍDICA – NECESSIDADE DE IMEDIATO 
PROCESSAMENTO DO ESPECIAL – EXCEÇÃO À REGRA DO ART. 542, § 3º, DO 
CPC – DISSÍDIO PRETORIANO NÃO DEMONSTRADO.

I – Não comporta retenção na origem o recurso especial que desafi a decisão que decreta 
a falência. Exceção à regra do § 3º do art. 542 do Código de Processo Civil.
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II – O dissídio pretoriano deve ser demonstrado mediante o cotejo analítico entre o 
acórdão recorrido e os arestos paradigmáticos. Inobservância ao art. 255 do RISTJ.

III – Provada a existência de fraude, é inteiramente aplicável a Teoria da Desconsideração 
da Pessoa Jurídica a fi m de resguardar os interesses dos credores prejudicados.

IV – Recurso especial não conhecido.” (REsp 211.619/SP, Rel. Ministro Eduardo Ri-
beiro, Rel. p/ Acórdão Ministro Waldemar Zveiter, Terceira Turma, julgado em 16.02.2001, 
DJ 23.04.2001, p. 160)

“FALÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DUAS 
RAZÕES SOCIAIS, MAS UMA SÓ PESSOA JURÍDICA. QUEBRA DECRETADA DE 
AMBAS. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 460 DO CPC.

– O Juiz pode julgar inefi caz a personifi cação societária, sempre que for usada com 
abuso de direito, para fraudar a lei ou prejudicar terceiros.

– Consideradas as duas sociedades como sendo uma só pessoa jurídica, não se verifi ca 
a alegada contrariedade ao art. 460 do CPC.

Recurso especial não conhecido.” (REsp 63.652/SP, Rel. Ministro Barros Monteiro, 
Quarta Turma, julgado em 13.06.2000, DJ 21.08.2000, p. 134)

“DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. PRESSUPOSTOS. EMBARGOS 
DE DEVEDOR.

É possível desconsiderar a pessoa jurídica usada para fraudar credores.” (REsp 86.502/
SP, Rel. Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado em 21.05.1996, DJ 
26.08.1996, p. 29693)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURAN-
ÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. EXTENSÃO DE 
EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E 
MESMO ENDEREÇO. FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO 
DA PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. 
PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS 
INTERESSES PÚBLICOS.

– A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os mesmos 
sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada inidônea para licitar 
com a Administração Pública Estadual, com o objetivo de burlar à aplicação da sanção 
administrativa, constitui abuso de forma e fraude à Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93), de 
modo a possibilitar a aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para 
estenderem-se os efeitos da sanção administrativa à nova sociedade constituída.

– A Administração Pública pode, em observância ao princípio da moralidade administra-
tiva e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados, desconsiderar a personalidade 
jurídica de sociedade constituída com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao 
administrado o contraditório e a ampla defesa em processo administrativo regular.

– Recurso a que se nega provimento.” (RMS 15.166/BA, Rel. Ministro Castro Meira, 
Segunda Turma, julgado em 07.08.2003, DJ 08.09.2003, p. 262)

Calha mencionar excerto do voto proferido pelo Ministro Castro 
Meira, no RMS nº 15.166/BA, que enfrenta com argúcia e profundi-
dade a questão de falta de previsão legal para a desconsideração da 
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personalidade jurídica:
“Firmado o entendimento de que a Recorrente foi constituída em nítida fraude à lei e 

com abuso de forma, resta a questão relativa à possibilidade de desconsideração da perso-
nalidade jurídica, na esfera administrativa, sem que exista um dispositivo legal específi co 
a autorizar a adoção dessa teoria pela Administração Pública.

A atuação administrativa deve pautar-se pela observância dos princípios constitucio-
nais, explícitos ou implícitos, deles não podendo afastar-se sob pena de nulidade do ato 
administrativo praticado. E esses princípios, quando em confl ito, devem ser interpretados 
de maneira a extrair-se a maior efi cácia, sem permitir-se a interpretação que sacrifi que por 
completo qualquer deles.

Se, por um lado, existe o dogma da legalidade, como garantia do administrado no 
controle da atuação administrativa, por outro, existem Princípios como o da Moralidade 
Administrativa, o da Supremacia do Interesse Público e o da Indisponibilidade dos Interesses 
Tutelados pelo Poder Público, que também precisam ser preservados pela Administração. 
Se qualquer deles estiver em confl ito, exige-se do hermeneuta e do aplicador do direito a 
solução que melhor resultado traga à harmonia do sistema normativo.

A ausência de norma específi ca não pode impor à Administração um atuar em des-
conformidade com o Princípio da Moralidade Administrativa, muito menos exigir-lhe o 
sacrifício dos interesses públicos que estão sob sua guarda. Em obediência ao Princípio da 
Legalidade, não pode o aplicador do direito negar efi cácia aos muitos princípios que devem 
modelar a atuação do Poder Público.

Assim, permitir-se que uma empresa constituída com desvio de fi nalidade, com abuso 
de forma e em nítida fraude à lei venha a participar de processos licitatórios, abrindo-se 
a possibilidade de que tome parte em um contrato fi rmado com o Poder Público, afronta 
aos mais comezinhos princípios de direito administrativo, em especial, ao da Moralidade 
Administrativa e ao da Indisponibilidade dos Interesses Tutelados pelo Poder Público.

A concepção moderna do Princípio da Legalidade não está a exigir, tão somente, a 
literalidade formal, mas a intelecção do ordenamento jurídico como sistema. Assim, como 
forma de conciliar o aparente confl ito entre o dogma da legalidade e o Princípio da Mora-
lidade Administrativa, é de se conferir uma maior fl exibilidade à teoria da desconsideração 
da personalidade jurídica, de modo a permitir o seu manejo pela Administração Pública, 
mesmo à margem de previsão normativa específi ca.

Convém registrar, por oportuno, que a aplicação dessa teoria deve estar precedida de 
processo administrativo, em que se assegure ao interessado o contraditório e a mais ampla 
defesa, exatamente como realizado no caso dos autos. Ao prejudicado restará sempre aberta 
a porta do Judiciário, para que então possa provar, perante um órgão imparcial, a ausência 
de fraude à lei ou de abuso de forma, afastando, por conseguinte, a aplicação da teoria da 
desconsideração da personalidade jurídica. No presente caso, a Recorrente não se desin-
cumbiu desse ônus probatório.

Ademais, como bem lançado no Parecer Ministerial acostado às fl s. 173-179, o abuso 
de um instituto de direito não pode jamais ser tutelado pelo ordenamento jurídico. Seria 
uma grande incongruência admitir-se a validade jurídica de um ato praticado com fraude 
à lei, assim como seria desarrazoado permitir-se, com base no Princípio da Legalidade, 
como é o caso dos autos, a sobrevida de um ato praticado à margem da legalidade e com 
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ofensa ao ordenamento jurídico. Não pode o direito, à guisa de proteção ao Princípio da 
Legalidade, atribuir validade a atos que ofendem a seus princípios e institutos.

Nesse diapasão, acompanhe-se o escólio do Ilustre Professor Lamartine Correia de 
Oliveira (RT n. 06, p. 052):

‘(...) o desconhecimento da forma da pessoa jurídica em casos de fraude à lei não passa 
de aplicação específi ca do princípio geral segundo o qual o abuso de um instituto jurídico 
não pode jamais ser tutelado pelo ordenamento jurídico.

(...)
Provado o intuito de fraude à norma legal, será perfeitamente defensável decisão que 

desconheça a pessoa jurídica.’
Vale a pena registrar, para concluir, a prática rotineira da Administração Fazendária, que 

desconsidera atos ou negócios jurídicos praticados pelo contribuinte ou responsável com o 
intuito de dissimular a ocorrência do fato gerador, passando a tributar a situação com base em 
sua realidade econômica subjacente, como instrumento efi ciente no combate à evasão fi scal.

Dessa feita, se o contribuinte simula uma doação para fugir à incidência da alíquota 
superior do Imposto de Renda, de competência federal, permitindo, com tal simulação, 
a incidência do imposto estadual sobre doações, de alíquota reduzida, poderá a Receita 
Federal desconsiderar o negócio simulado, passando a tributar a situação com base em 
sua realidade econômica. Nessa situação, assim como no caso dos autos, a Administração 
desconsidera uma forma jurídica (o contrato de doação) e passa a tributar a situação com 
base na realidade econômica subjacente (aquisição de renda), garantindo-se, por esse meio, 
a preservação do interesse maior da coletividade.

A doutrina dominante de há muito tem admitido que a Administração Fiscal proceda com 
a chamada interpretação econômica do fato gerador, para desconsiderar a forma jurídica 
de atos ou negócios praticados com fraude à lei e com nítido intuito de sonegação fi scal. 
É bem verdade que sempre existiu uma certa resistência por parte de alguns doutrinadores, 
extremamente afetos ao formalismo exacerbado dos institutos jurídicos, em aceitar a adoção 
da teoria da interpretação econômica do fato gerador. Objetivando obviar as discussões e 
as resistências infundadas, eis que veio a lume o art. 116, parágrafo único, do CTN, acres-
centado pela Lei Complementar nº 104/2001, que apresenta a seguinte redação:

‘Art. 116 – Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou 
negócios jurídicos praticados com a fi nalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador 
do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os 
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.’

Ninguém duvida que à Administração Fazendária sempre foi facultada, antes mesmo 
da entrada em vigor do parágrafo único do art. 116 do CTN, a possibilidade de desconsi-
derar atos ou negócios jurídicos praticados pelo contribuinte ou responsável com o intuito 
de dissimular a ocorrência do fato gerador. Assim, o Poder Público sempre dispôs de um 
mecanismo efi caz de combate à evasão fi scal, na medida em que a própria Administração 
Fazendária, desde que permitido ao contribuinte ou responsável o exercício do contraditório 
e da mais ampla defesa, poderia, sem o socorro do Judiciário e à margem de autorização 
legal específi ca, desconsiderar a forma jurídica de um ato ou negócio praticado, na busca 
de sua realidade econômica. O art. 116, parágrafo único, do CTN veio, apenas e tão so-
mente, positivar uma prática antiga da Administração Tributária, admitida pelo Judiciário, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014516

mesmo à margem de previsão legal específi ca.
Analogamente, como forma de garantir à Administração Pública um mecanismo efi caz 

de combate à fraude, é de admitir-se, em homenagem aos Princípios da Moralidade Admi-
nistrativa e da Indisponibilidade do Interesse Público, que possa a Administração descon-
siderar a personalidade jurídica de uma sociedade constituída em fraude à lei e com abuso 
de forma, mesmo à margem de previsão legal específi ca e sem a interveniência do Poder 
Judiciário, graças à executoriedade dos atos administrativos, desde que, repita-se, tenha 
sido assegurado ao administrado a mais ampla defesa em processo administrativo regular.

Adotar-se posicionamento contrário àquele veiculado no Acórdão recorrido, traria o 
risco de tornar inefi caz toda e qualquer sanção administrativa imposta às pessoas jurídicas. 
Como não são exigidas maiores formalidades na constituição de uma pessoa jurídica, uma 
sociedade punida com uma sanção administrativa facilmente se furtaria da incidência de seus 
efeitos com a simples constituição de uma nova sociedade, sem que a Administração nada 
pudesse fazer no combate deste procedimento fraudatório.” (grifos inexistentes no original)

Resta, agora, enfrentar a tese de ilegitimidade de tributação baseada 
exclusivamente em depósitos bancários. O fato gerador do imposto de 
renda, na dicção do art. 43 do CTN, é a aquisição da disponibilidade 
econômica ou jurídica de renda e de proventos de qualquer natureza. O 
conceito jurídico pressupõe o acréscimo patrimonial, ou seja, a diferen-
ça entre o patrimônio preexistente e o novo, que representa aumento de 
seu valor líquido. O montante da renda pode ser determinado mediante 
presunção ou arbitramento; contudo, há necessidade de elementos con-
cretos, para que seja feita a análise da natureza do ingresso fi nanceiro. 
Tratando-se de movimentações bancárias, não pode ser arbitrado o im-
posto de renda com base apenas em extratos da conta corrente, segundo 
preleciona a Súmula nº 182 do extinto Tribunal Federal de Recursos, 
endossada pelo STJ e por essa Corte.

Para que se aplique o entendimento consubstanciado na Súmula nº 
182/TFR, é necessário que o lançamento tributário esteja fundado uni-
camente em depósitos bancários e não tenha sido possibilitada a apre-
sentação de documentos e comprovantes que justifi quem a origem dos 
recursos depositados. Se a ação fi scal examinou a contabilidade da em-
presa, intimando-a para explicar a origem dos recursos e empreendendo 
esforços para a investigação e a elucidação dos fatos, não há falar em 
tributação baseada exclusivamente em extratos bancários. Nesse caso, 
os próprios depósitos bancários evidenciam a omissão de receita, sobre-
tudo quando há fraude.

No caso dos autos, todavia, não se sustenta o argumento de que a 
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tributação está lastreada exclusivamente nos depósitos bancários. O de-
senvolvimento e a conclusão do procedimento fi scal demonstram que a 
omissão de receitas foi apurada a partir da movimentação bancária da 
conta nº [omissis], do Banco do Estado do Paraná S.A., cuja titularidade 
é, de fato, da impetrante. Logrou o fi sco comprovar que os depósitos na 
conta bancária decorreram de atividades operacionais da impetrante, as 
quais não foram contabilizadas na forma das leis fi scais e comerciais. 
Não há dúvida, conforme os elementos de prova existentes nos autos, 
de relação entre os depósitos bancários e as atividades não escrituradas, 
diante da coincidência de valores e datas entre lançamentos na conta 
do passivo circulante da Fortuna denominada “Liquidações Pendentes 
Pessoas Físicas e Jurídicas”, em que deviam ser escrituradas as quantias 
entregues pelos clientes à corretora, com cheques emitidos pela Porto 
Seguro, nominativos à Fortuna. Confi gurada a situação fática prevista 
na Lei nº 8.541/1992, pode o fi sco promover o lançamento tomando 
como base de cálculo a receita omitida, in verbis:

“Art. 43. Verifi cada omissão de receita, a autoridade tributária lançará o Imposto de 
Renda, à alíquota de 25%, de ofício, com os acréscimos e as penalidades de lei, considerando 
como base de cálculo o valor da receita omitida.

§ 1° O valor apurado nos termos deste artigo constituirá base de cálculo para lançamento, 
quando for o caso, das contribuições para a seguridade social.

§ 2º O valor da receita omitida não comporá a determinação do lucro real, presumido 
ou arbitrado, bem como a base de cálculo da contribuição social sobre o lucro, e o imposto 
e a contribuição incidentes sobre a omissão serão defi nitivos.

Art. 44. A receita omitida ou a diferença verifi cada na determinação dos resultados 
das pessoas jurídicas por qualquer procedimento que implique redução indevida do lucro 
líquido será considerada automaticamente recebida pelos sócios, acionistas ou titular da 
empresa individual e tributada exclusivamente na fonte à alíquota de 25%, sem prejuízo 
da incidência do imposto sobre a renda da pessoa jurídica.

§ 1° O fato gerador do imposto de renda na fonte considera-se ocorrido no mês da 
omissão ou da redução indevida.

§ 2° O disposto neste artigo não se aplica a deduções indevidas que, por sua natureza, 
não autorizem presunção de transferência de recursos do patrimônio da pessoa jurídica 
para o dos seus sócios.”

Apesar de a fi scalização possibilitar o oferecimento de prova de que 
os valores movimentados na conta bancária não correspondiam a recei-
tas omitidas, a impetrante não procurou demonstrar a origem dos re-
cursos, a sua contabilização equivocada ou a impossibilidade de tribu-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014518

tação. Poderia a autuada, consoante aduz a Fazenda Nacional (fl . 958), 
ter demonstrado que os depósitos eram provenientes de outras fontes 
que não receitas tributáveis, ou de receitas contabilmente registradas, já 
consideradas no cálculo do lucro real, as quais seriam excluídas da base 
de cálculo do imposto.

A administração tributária possui poderes para fi scalizar e apurar 
qualquer fato que confi gure evasão fi scal, constituindo dever do sujeito 
passivo da obrigação tributária prestar informações claras e fi dedignas 
à autoridade fi scal. A impetrante, porém, optou por estratégia de defesa 
diversa, negando as irrefutáveis provas que a vinculavam à conta ban-
cária e que elucidaram o mecanismo criado para realizar operações de 
compra e venda de moeda estrangeira e de ações sem o devido lança-
mento contábil e fi scal. Entendo que, na hipótese dos autos, que o fi sco 
coligiu sólidos e hábeis elementos a provar a situação fática prevista na 
Lei nº 8.541/1992, não se valendo da presunção de omissão de receitas; 
pelo contrário, restou sobejamente demonstrado que os recursos movi-
mentados na conta da Porto Seguro pertenciam à empresa Fortuna, que 
se valia desse expediente para atuar de forma paralela no mercado de 
câmbio e de ações, com o intuito de furtar-se à tributação. À saciedade, 
foram comprovados a existência da conta bancária, a titularidade efe-
tiva da conta, a falta de escrituração contábil e o vínculo dos depósitos 
com as atividades não escrituradas. 

Quando intimada para demonstrar a origem dos recursos deposita-
dos, a impetrante também se manteve silente. Se tais recursos efetiva-
mente eram de clientes da corretora e as retiradas se destinavam a cobrir 
as operações realizadas, impunha-se a impetrante o ônus de comprovar 
suas alegações, inclusive porque é dever da pessoa jurídica tributada 
com base no lucro real escriturar todas as operações da empresa, visto 
que todos os resultados e receitas tributáveis devem compor o lucro real 
(art. 197, parágrafo único, e art. 226, § 1º, do Decreto nº 1.041/1994). 
Entretanto, nenhum elemento concreto e hábil foi apresentado à Re-
ceita, de forma a impedir a incidência do disposto nos arts. 43 e 44 da 
Lei nº 8.541/1992. Não pode a impetrante pretender escusar-se pela 
ausência de contraprova sob a alegação de que não lhe foi possibilitado 
o acesso aos dados bancários da Porto Seguro. A própria parte juntou 
aos autos cópias dos extratos da conta corrente, relativos ao período 
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investigado (fl s. 355-403), em momento anterior ao lançamento fi scal. 
As informações solicitadas pelo fi sco referem-se, por certo, à movimen-
tação registrada nesses extratos, de forma que não se está atribuindo à 
impetrante ônus probatório incompatível com o contraditório e a ampla 
defesa.

A tributação, na forma dos arts. 43 e 44 da Lei nº 8.541/1992, não 
causa ofensa ao princípio da capacidade contributiva, pois a omissão 
de receitas revela riqueza tributável relacionada com os fatos previstos 
nas normas que criam a obrigação tributária principal. Caberia ao con-
tribuinte apresentar contraprova, demonstrando que, no caso concreto, 
as receitas omitidas não traduzem riqueza tributável. Não há qualquer 
inconstitucionalidade na Lei nº 8.541/1992 em razão de adotar base de 
cálculo presumida para a apuração dos tributos; trata-se de instrumento 
de tributação assemelhado ao lançamento por arbitramento previsto no 
art. 148 do CTN. Cabe salientar, dada a relevância da questão, que a 
presunção legal refere-se apenas ao aspecto quantitativo da obrigação 
tributária, não abrangendo a materialidade do fato gerador. Em outras 
palavras, a presunção legal concerne à base de cálculo do tributo. Po-
rém, como já explicitado, a omissão de receitas foi devidamente com-
provada pela fi scalização, restando patente que os valores movimenta-
dos na conta bancária pertenciam à impetrante e decorriam de suas ati-
vidades operacionais, as quais não foram regularmente contabilizadas.

A jurisprudência desta Corte e do STJ inclina-se neste sentido:
“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. LEGITIMIDADE. 

IRPJ. IRRF. CSLL. PIS. COFINS. OMISSÃO DE RECEITAS PELO SALDO CREDOR 
EM CAIXA E POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. 
PAGAMENTO A BENEFICIÁRIOS NÃO IDENTIFICADOS. MULTA QUALIFICADA.

Quando a separação de estruturas não passa de formalismo com a fi nalidade de não 
pagar tributos, resta autorizada a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica 
das empresas do mesmo grupo econômico.

Se a empresa não comprova a origem dos valores, está autorizada a presunção de 
omissão de receita, podendo a autoridade tributária proceder à autuação. Incide imposto 
de renda retido na fonte sobre o pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a benefi ciário 
não identifi cado.

Este TRF, por seu órgão especial, rejeitou a arguição de inconstitucionalidade do art. 
44, II, da Lei nº 9.430/96, em sua redação original, no incidente de nº 2005.72.06.001070-
1. Não há falar em aplicação retroativa de lei mais benigna, pois a Lei 11.488/2007 não 
reduziu o percentual da multa qualifi cada de 150%, apenas realocou a sua redação para o 
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parágrafo primeiro do artigo 44 da Lei 9.430/96. Verifi cada a existência do conluio entre as 
pessoas jurídicas integrantes do grupo econômico de fato, tendente à sonegação fi scal, há 
de ser aplicada a multa qualifi cada de 150%.” (TRF4, APELREEX 2007.72.05.004373-1, 
Primeira Turma, Relatora Carla Evelise Justino Hendges, D.E. 15.08.2012)

“IRPJ. OMISSÃO DE RECEITA. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. EXTRATOS BANCÁ-
RIOS. SÚMULA Nº 182 DO TFR. INAPLICABILIDADE. LANÇAMENTO REALIZADO 
COM BASE EM DIVERSOS ELEMENTOS E PROVAS. ALÍQUOTA DE 25% PREVISTA 
NO ART. 739 DO RIR/1994 – DECRETO Nº 1.041/94. MULTA DE 75%. LEGITIMIDADE.

No Processo Civil brasileiro, as provas são destinadas ao convencimento do Juiz que 
pode indeferir os requerimentos que entender desnecessários para a elucidação da lide. O 
art. 427 do CPC prevê, ainda, expressamente que ‘o juiz poderá dispensar prova pericial 
quando as partes, na inicial e na contestação, apresentarem sobre as questões de fato pa-
receres técnicos ou documentos elucidativos que considerar sufi cientes’. Não há falar em 
cerceamento de defesa o indeferimento de perícia, portanto, se há nos autos elementos 
outros que indiquem a omissão de receitas tributáveis.

Não se verifi ca qualquer prejuízo à autora a aplicação da nova legislação se não há a 
instituição ou o aumento de tributo. O Decreto nº 1.041/94 veiculou novo regulamento 
para o Imposto de Renda sem aumento da carga tributário ou criação de novo fato gerador.

O lançamento fi scal ‘resultou de trabalho complexo da Receita Federal, iniciado em 
28.05.1996, que, ao realizar operação fi scal na empresa Pedrinho Peças Ltda., encontrou 
vários documentos contábeis pertencentes à sociedade autora (fl s. 120-125). A partir de 
então, diversas diligências foram empreendidas pelos auditores fi scais, com análise de 
balancetes, notas fi scais e contrato social da empresa, além de ouvida de seu contador e do 
suposto gerente, Pedro Henrique Brostolin, chegando-se à conclusão de que houve omissão, 
por parte da autora, de receitas auferidas no exercício de sua atividade’ (sentença fl . 276).

Não deve ser aplicada a Súmula nº 182 do TFR: ‘é ilegítimo o lançamento do Imposto 
de Renda arbitrado com base apenas em extratos ou depósitos bancários’. Isso porque a 
jurisprudência tem entendido que o lançamento somente é ilegítimo quando baseado, úni-
ca e exclusivamente, nos extratos. No caso em tela, os extratos bancários apenas vieram 
a somar-se às demais provas e elementos que apontam para a ocorrência de omissão de 
receitas, bem como foram úteis para que se pudesse quantifi car valor omitido e que deveria 
ser lançado de ofício.

Comprovada a omissão de rendimentos, incide os arts. 739 do RIR/1994 e 44 da Lei nº 
8.541/92, vigentes à época dos fatos, que previam alíquota de 25% aos valores omitidos e 
apurados em ação fi scal.

A Corte Especial deste Tribunal rejeitou incidente de inconstitucionalidade a respeito 
das penalidades previstas no art. 35 da Lei nº 8.212/91 (Incidente de Arguição de Inconsti-
tucionalidade na AC nº 200671990022906). Nesse julgado sedimentou-se o entendimento 
de que ‘multas até o limite de 100% do principal não ofendem o princípio da vedação ao 
confi sco, da razoabilidade e da proibição do excesso’.” (TRF4, AC 2006.72.06.000548-5, 
Primeira Turma, Relator Vilson Darós, D.E. 25.11.2008)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO 
DE IRPJ. APLICABILIDADE DO ARTIGO 106, II, A E C, DO CTN. DEPÓSITOS 
BANCÁRIOS.

1. O Auto de Infração é regular e obedeceu aos preceitos legais de sua constituição – arts. 
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523, § 3º, 739 e 892, do Decreto nº 1.041/94 (Regulamento do Imposto de Renda). Não há 
falar em cerceamento de defesa.

2. Não se aplica o art. 106, II, do CTN diante da revogação dos artigos 43 e 44 da Lei 
nº 8.541/92, porquanto os referidos dispositivos legais tratam do fato gerador do imposto 
de renda da pessoa jurídica em decorrência de omissão de receitas, e não de penalidades 
aplicadas à empresa, de modo a tornar incabível a extra-atividade benéfi ca descrita no artigo 
106 do Código Tributário Nacional.

3. É possível ao Fisco calcar a tributação em depósitos bancários cujos fatos geradores 
ocorreram antes da Lei nº 9.430/96.

4. A análise da movimentação fi nanceira ocorrida nas instituições bancárias apresentou-
se como um dos meios para averiguação da não declaração de receitas. Após, facultou-se 
à empresa a apresentação de maiores elementos para afastar o lançamento, mormente por 
documentos que justifi cassem a origem dos recursos e promovessem a elucidação dos fatos, 
todavia, sem êxito.

5. No caso, regular a apuração de lucro pelo Fisco, pois a escrituração contábil da em-
presa demonstrou-se sem ser digna de confi ança.

6. Ao não cumprir as determinações legais (art. 18 da Lei nº 8.541/92), a parte-autora 
perdeu o direito de ser tributada pelo lucro presumido, revelando-se correto o procedimento 
do órgão autuante.” (TRF4, AC 2005.70.07.001529-6, Primeira Turma, Relator Artur César 
de Souza, D.E. 03.08.2011)

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. AUTUAÇÃO COM BASE APENAS EM 
DEMONSTRATIVOS DE MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA. POSSIBILIDADE. APLI-
CAÇÃO DA LC 105/01. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 182/TFR.

1. A LC 105/01 expressamente prevê que o repasse de informações relativas à CPMF 
pelas instituições fi nanceiras à Delegacia da Receita Federal, na forma do art. 11 e parágrafos 
da Lei 9.311/96, não constitui quebra de sigilo bancário.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está assentada no sentido de que ‘a 
exegese do art. 144, § 1º, do Código Tributário Nacional, considerada a natureza formal 
da norma que permite o cruzamento de dados referentes à arrecadação da CPMF para fi ns 
de constituição de crédito relativo a outros tributos, conduz à conclusão da possibilidade 
da aplicação dos artigos 6º da Lei Complementar 105/2001 e 1º da Lei 10.174/2001 ao ato 
de lançamento de tributos cujo fato gerador se verifi cou em exercício anterior à vigência 
dos citados diplomas legais, desde que a constituição do crédito em si não esteja alcançada 
pela decadência’ e de que ‘inexiste direito adquirido de obstar a fi scalização de negócios 
tributários, máxime porque, enquanto não extinto o crédito tributário, a Autoridade Fiscal 
tem o dever vinculativo do lançamento em correspondência ao direito de tributar da entidade 
estatal’ (REsp 685.708/ES, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 20.06.2005).

3. A teor do que dispõe o art. 144, § 1º, do CTN, as leis tributárias procedimentais 
ou formais têm aplicação imediata, pelo que a LC nº 105/2001, art. 6º, por envergar essa 
natureza, atinge fatos pretéritos. Assim, por força dessa disposição, é possível que a admi-
nistração, sem autorização judicial, quebre o sigilo bancário de contribuinte durante período 
anterior à sua vigência.

4. Tese inversa levaria a criar situações em que a administração tributária, mesmo tendo 
ciência de possível sonegação fi scal, fi caria impedida de apurá-la.

5. Deveras, ressoa inadmissível que o ordenamento jurídico crie proteção de tal nível 
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a quem, possivelmente, cometeu infração.
6. Isso porque o sigilo bancário não tem conteúdo absoluto, devendo ceder ao princípio 

da moralidade pública e privada, este sim, com força de natureza absoluta. Ele deve ceder 
todas as vezes que as transações bancárias são denotadoras de ilicitude, porquanto não 
pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. O sigilo 
bancário é garantido pela Constituição Federal como direito fundamental para guardar a 
intimidade das pessoas desde que não sirva para encobrir ilícitos.

7. Outrossim, é cediço que ‘É possível a aplicação imediata do art. 6º da LC nº 105/2001, 
porquanto trata de disposição meramente procedimental, sendo certo que, a teor do que 
dispõe o art. 144, § 1º, do CTN, revela-se possível o cruzamento dos dados obtidos com a 
arrecadação da CPMF para fi ns de constituição de crédito relativo a outros tributos em face 
do que dispõe o art. 1º da Lei nº 10.174/2001, que alterou a redação original do art. 11, § 3º, 
da Lei nº 9.311/96’ (AgRgREsp 700.789/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 19.12.2005).

8. Precedentes: REsp 701.996/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 06.03.06; REsp 
691.601/SC, 2ª Turma, Min. Eliana Calmon, DJ de 21.11.2005; AgRgREsp 558.633/PR, 
Rel. Min. Francisco Falcão, DJ 07.11.05; REsp 628.527/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 
03.10.05.

9. Consectariamente, consoante assentado no Parecer do Ministério Público (fl s. 272-
274): ‘uma vez verifi cada a incompatibilidade entre os rendimentos informados na declaração 
de ajuste anual do ano calendário de 1992 (fl s. 67-73) e os valores dos depósitos bancários 
em questão (fl s. 15-30), por inferência lógica se cria uma presunção relativa de omissão 
de rendimentos, a qual pode ser afastada pela interessada mediante prova em contrário’.

10. A súmula 182 do extinto TFR, diante do novel quadro legislativo, tornou-se inoperan-
te, sendo certo que, in casu: ‘houve processo administrativo, no qual a autora apresentou a sua 
defesa, a impugnar o lançamento do IR lastreado na sua movimentação bancária, em valores 
aproximados a 1 milhão e meio de dólares (fl s. 43-4). Segundo informe do relatório fi scal 
(fl s. 40), a autora recebeu numerário do Exterior, em conta CC5, em cheques nominativos e 
administrativos, supostamente oriundos de ‘um amigo estrangeiro residente no Líbano’ (fl s. 
40). Na justifi cativa do Fisco (fl s. 51), que manteve o lançamento, a tributação teve a sua 
causa efi ciente assim descrita, verbis: ‘Inicialmente, deve-se chamar a atenção para o fato de 
que os depósitos bancários em questão estão perfeitamente identifi cados, conforme cópias 
dos cheques de fl s. 15-30, não havendo qualquer controvérsia a respeito da autenticidade 
dos mesmos. Além disso, deve-se observar que o objeto da tributação não são os depósitos 
bancários em si, mas a omissão de rendimentos representada e exteriorizada por eles’.

3. Recurso especial provido.” (REsp 792.812/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira 
Turma, julgado em 13.03.2007, DJ 02.04.2007, p. 242)

Por fi m, observo que a pretensão de que seja tributado o spread, con-
siderando-se como receita apenas a fração do dinheiro movimentado na 
conta que corresponde, nas práticas do mercado, ao lucro nas operações 
dessa natureza, além de inovar a lide, exigiria o devido registro contábil 
e fi scal de todas as operações de câmbio e compra e venda de ações. Isso 
poderia ter sido feito, inclusive no próprio procedimento fi scal, median-
te a cooperação da impetrante, quando instada para tal. A sua insistente 
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negativa frustrou qualquer possibilidade de incidência dos dispositivos 
que regem a apuração de renda auferida nas citadas operações. Se hou-
vesse séria intenção de admitir a tributação na forma preconizada, a au-
tuada teria agido nesse sentido na via administrativa. Embora seja óbvia 
a menção, o mandado de segurança destina-se a reprimir ilegalidade ou 
abuso de poder. Não há nada de ilegal na desconsideração do critério 
defendido pela impetrante, porquanto não ofereceu qualquer subsídio 
concreto que ensejasse a tributação do spread.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento à apelação da 
União e à remessa ofi cial, acolhendo a preliminar de julgamento ultra 
petita, para excluir da sentença a determinação para que a tributação 
da impetrante considere como renda a percentagem de 30% da movi-
mentação fi nanceira, e conhecer em parte da apelação da impetrante, 
para negar-lhe provimento.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004112-95.2012.404.7100/RS

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch

Apelante: Luciano Engel Coitinho
Advogado: Dr. Cláudio Leite Pimentel
Apelada: União – Fazenda Nacional

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Tributário. Imposto de Renda. Ganho de capital na alienação de bem 
imóvel residencial. IN/SRF nº 599/2005 e art. 39 da Lei nº 11.196/05.

O Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 111, II, prevê: “In-
terpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre (...) 
II – outorga de isenção”.
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A Lei nº 11.196/05, ao dispor acerca da isenção do IRPF sobre o 
ganho na alienação de imóvel residencial, apenas exigiu que, no prazo 
de 180 dias da venda, seja aplicado “o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País”. Ou seja, a lei estabeleceu 
como requisito da isenção do IRPF não propriamente a aquisição de 
novo imóvel no prazo de 180 dias da venda, mas a aplicação/utilização, 
nesse período, do recurso obtido com a venda de imóvel na compra de 
novo imóvel. Nada mais.

Considerar que o requisito da isenção prevista na Lei nº 11.196/05 
é a aquisição, em si, de novo imóvel, e não a aplicação (na aquisição 
de novo imóvel) do recurso obtido com a venda de imóvel, leva a uma 
interpretação equivocada do dispositivo legal, no sentido de restringir 
o gozo do benefício fi scal instituído em lei, exatamente como o fez a 
Receita Federal, por meio da IN/SRF nº 599/2005.

Com efeito, o art. 39 da Lei nº 11.196/05 não autoriza as restrições 
criadas pela IN/SRF nº 599/2005, notadamente aquelas previstas nos 
parágrafos 6º, 7º e 11 do art. 2º dessa norma infralegal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indica-
das, decide a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Re-
gião, por maioria, dar provimento à apelação, vencido o Des. Rômulo 
 Pizzolatti, nos termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de dezembro de 2013.
Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch: Trata-
se de mandado de segurança impetrado para afastar a incidência do im-
posto de renda sobre ganhos de capital originados da venda de imóvel 
– apartamento, conforme previsto na IN/SRF nº 599/2005 e no art. 39 
da Lei nº 11.196/05.

Narrou o impetrante que vinha buscando vender seu único imóvel 
residencial, com a intenção de adquirir, com o produto da venda, um 
novo imóvel. Todavia, por questões de oportunidades negociais, ele, 
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impetrante, deparou-se com uma ótima oportunidade para aquisição do 
novo imóvel, localizado na Rua Coronel Bordini, nº 1372, apto 602, 
boxes 01 e 10, Porto Alegre/RS, anteriormente à venda do antigo de 
sua propriedade (Rua Felicíssimo de Azevedo, nº 605, apto 702, boxes 
nos 5 e 18, Porto Alegre/RS), pelo que celebrou Escritura Pública de 
Compra e Venda, em 22.12.2010, adquirindo, pois, o novo imóvel. No 
entanto, como o impetrante ainda não havia vendido o imóvel anterior, 
diante das difi culdades inerentes à venda de qualquer bem, assim como 
não dispunha do valor para a compra, o valor utilizado nessa aquisição 
foi proveniente de um empréstimo realizado por Helenita Engel Coi-
tinho, conforme contrato de mútuo anexo (doc. 03) e comprovante de 
transferência eletrônica realizada diretamente para a conta do vendedor, 
Isidoro Barros Lopes (doc. 04). Relata que no referido contrato consta 
expressamente como seu objeto o “empréstimo de R$ 700.000,00, em 
espécie, mediante transferência bancária, para fi ns de aquisição de imó-
vel residencial, nesta cidade, pelo devedor”.

Logo após a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda do 
novo imóvel residencial, o impetrante encaminhou a venda do antigo 
imóvel, mediante celebração de Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda, devidamente pago pelo comprador, sendo que o valor 
do imóvel foi imediatamente transferido para a conta corrente da mu-
tuante, Helenita Engel Coitinho, em atenção à disposição do parágrafo 
único, item 3, do contrato de mútuo.

Alega que a IN/SRF nº 599, de 2005, inciso I do § 11 do art. 2º, 
viola seu direito ao estabelecer restrições que não têm amparo na Lei nº 
11.196, de 2005, art. 39, como a impossibilidade de utilização do pro-
duto da venda de um imóvel na quitação de parcelas de dívida de outro 
imóvel adquirido em data anterior.

Notifi cada, a autoridade impetrada alegou preliminarmente a deca-
dência do direito de manejar o mandado de segurança. No mérito, a 
autoridade impetrada alega que o prazo determinado pela lei e refor-
çado pela instrução normativa é contado da celebração do contrato de 
promessa de compra e venda do imóvel, o que, no caso, se deu em 29 
de dezembro de 2010, conforme consta na inicial. Tendo em vista que o 
impetrante adquiriu outro imóvel em 29 de março de 2010, não pode ser 
outra a conclusão de que não faz jus à isenção prevista pelo art. 39 da 
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Lei nº 11.196, de 2005. Argumenta que a isenção deve ser interpretada 
literalmente.

Sentenciando, o juízo a quo denegou a segurança.
Inconformado, o impetrante apela, repisando os argumentos expen-

didos na inicial.
Com contrarrazões, subiram os autos.
O Ministério Público Federal opinou pela ausência de sua interven-

ção no feito.
É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch:

Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF sobre o valor 
obtido na alienação de imóvel residencial, quando este ganho seja 

utilizado na aquisição de outro imóvel residencial

A Lei nº 11.196/05 assim dispõe acerca da isenção do IRPF sobre o 
valor obtido na alienação de imóvel residencial:

“Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente 
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.

§ 1º No caso de venda de mais de 1 (um) imóvel, o prazo referido neste artigo será 
contado a partir da data de celebração do contrato relativo à 1ª (primeira) operação.

§ 2º A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcio-
nalmente ao valor da parcela não aplicada.

§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo 
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição 
de imóveis residenciais.

§ 4º A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência 
do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:

I – juros de mora, calculados a partir do 2º (segundo) mês subsequente ao do recebimento 
do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e

II – multa, de mora ou de ofício, calculada a partir do 2º (segundo) mês seguinte ao do 
recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto não for pago 
até 30 (trinta) dias após o prazo de que trata o caput deste artigo.

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo 1 (uma) 
vez a cada 5 (cinco) anos.” (grifei)

E a Receita Federal, ao regulamentar o art. 39 da Lei nº 11.196/05, 
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editou a IN/SRF nº 599/2005, nos seguintes termos:
“IN/SRF nº 599/2005
Art. 2º Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente 

no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição, 
em seu nome, de imóveis residenciais localizados no País.

§ 1º No caso de venda de mais de um imóvel, o prazo de 180 (cento e oitenta) dias re-
ferido no caput deste artigo será contado a partir da data de celebração do contrato relativo 
à primeira operação.

§ 2º A aplicação parcial do produto da venda implicará tributação do ganho proporcio-
nalmente ao valor da parcela não aplicada.

§ 3º No caso de aquisição de mais de um imóvel, a isenção de que trata este artigo 
aplicar-se-á ao ganho de capital correspondente apenas à parcela empregada na aquisição 
de imóveis residenciais.

§ 4º A opção pela isenção de que trata este artigo é irretratável, e o contribuinte deverá 
informá-la no respectivo Demonstrativo da Apuração dos Ganhos de Capital da Declaração 
de Ajuste Anual.

§ 5º O contribuinte somente poderá usufruir do benefício de que trata este artigo uma vez 
a cada cinco anos, contados a partir da data da celebração do contrato relativo à operação 
de venda com o referido benefício ou, no caso de venda de mais de um imóvel residencial, 
à primeira operação de venda com o referido benefício.

§ 6º Na hipótese do § 1º, estarão isentos somente os ganhos de capital auferidos nas 
vendas de imóveis residenciais anteriores à primeira aquisição de imóvel residencial.

§ 7º Relativamente às operações realizadas a prestação, aplica-se a isenção de que trata 
o caput, observado o disposto nos parágrafos precedentes:

I – nas vendas a prestação e nas aquisições à vista, à soma dos valores recebidos 
dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data da celebração do primeiro 
contrato de venda e até a(s) data(s) da(s) aquisição(ões) do(s) imóvel(is) residencial(is);

II – nas vendas à vista e nas aquisições a prestação, aos valores recebidos à vista e 
utilizados nos pagamentos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado da data 
da celebração do primeiro contrato de venda;

III – nas vendas e aquisições a prestação, à soma dos valores recebidos e utilizados 
para o pagamento das prestações, ambos dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, 
contado da data da celebração do primeiro contrato de venda.

§ 8º Não integram o produto da venda, para efeito do valor a ser utilizado na aquisição 
de outro imóvel residencial, as despesas de corretagem pagas pelo alienante.

§ 9º Considera-se imóvel residencial a unidade construída em zona urbana ou rural 
para fi ns residenciais, segundo as normas disciplinadoras das edifi cações da localidade em 
que se situar.

§ 10. O disposto neste artigo aplica-se, inclusive:
I – aos contratos de permuta de imóveis residenciais;
II – à venda ou aquisição de imóvel residencial em construção ou na planta.
§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I – à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou par-
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cialmente, débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial 
já possuído pelo alienante;

II – à venda ou aquisição de terreno;
III – à aquisição somente de vaga de garagem ou de boxe de estacionamento.
§ 12. A inobservância das condições estabelecidas neste artigo importará em exigência 

do imposto com base no ganho de capital, acrescido de:
I – juros de mora, calculados a partir do segundo mês subsequente ao do recebimento 

do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido; e
II – multa de ofício ou de mora calculada a partir do primeiro dia útil do segundo mês 

seguinte ao do recebimento do valor ou de parcela do valor do imóvel vendido, se o imposto 
não for pago até trinta dias após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias de que trata o caput 
deste artigo.” (grifei)

Como se pode ver da reprodução acima, a Lei nº 11.196/05, ao dis-
por acerca da isenção do IRPF sobre o ganho na alienação de imóvel 
residencial, apenas exigiu que, no prazo de 180 dias da venda, seja apli-
cado “o produto da venda na aquisição de imóveis residenciais locali-
zados no País”.

Ou seja, a lei estabeleceu como requisito da isenção do IRPF não 
propriamente a aquisição de novo imóvel no prazo de 180 dias da ven-
da, mas a aplicação/utilização, nesse período, do recurso obtido com a 
venda de imóvel na compra de novo imóvel. Nada mais.

Logo, o verbo nuclear da hipótese de incidência prevista na norma 
isentiva não foi adquirir, mas sim aplicar na aquisição.

Se o legislador quisesse normatizar como requisito da isenção a 
aquisição em si do novo imóvel, teria disposto que “o alienante, no 
prazo de 180 (cento e oitenta) dias contado da celebração do contrato”, 
deveria adquirir novo imóvel.

Mas não foi isso que o texto normativo previu. O caput do art. 39, 
expressamente, estabeleceu que “o alienante, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da 
venda na aquisição de imóveis residenciais localizados no País”.

E a diferença entre “adquirir” e “aplicar na aquisição”, apesar de 
sutil, é de máxima relevância para a correta interpretação (literal) da 
norma isentiva veiculada no art. 39 da Lei nº 11.196/05.

Com efeito, considerar que o requisito da isenção prevista na Lei nº 
11.196/05 é a aquisição, em si, de novo imóvel, e não a aplicação (na 
aquisição de novo imóvel) do recurso obtido com a venda de imóvel, 
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leva a uma interpretação equivocada do dispositivo legal, no sentido de 
restringir o gozo do benefício fi scal instituído em lei, exatamente como 
o fez a Receita Federal, por meio da IN/SRF nº 599/2005.

O próprio Código Tributário Nacional – CTN, em seu art. 111, II, 
prevê: “Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha 
sobre (...) II – outorga de isenção”.

E, no caso dos autos, a interpretação literal do art. 39 da Lei nº 
11.196/05 não autoriza as restrições criadas pela IN/SRF nº 599/2005, 
notadamente aquelas previstas nos parágrafos 6º, 7º e 11 do seu art. 2º.

Aliás, as restrições criadas pela IN/SRF nº 599/2005, exigindo que 
a aquisição do novo imóvel se realize no prazo de 180 dias contado 
da venda do imóvel de propriedade do contribuinte, acaba quase por 
inviabilizar o próprio benefício da isenção criado pela Lei nº 11.196/05 
(art. 39).

Isso porque é difi cílimo que se efetivem, sucessivamente, 2 (duas) 
transações imobiliárias em um curto espaço de tempo de apenas 180 dias, 
pois a perfectibilização da venda/compra de um imóvel contempla as fa-
ses negocial, fi nanceira, burocrática cartorial, com o pagamento do im-
posto de transmissão (ITBI) e a lavratura da respectiva escritura pública 
de compra e venda, além de, por derradeiro, o imprescindível registro no 
cartório de imóveis respectivo (art. 1.245 do Código Civil de 2002).

Conforme já referido, o que a Lei nº 11.196/05 (art. 39) exigiu como 
requisito para a isenção do IRPF foi que o recurso obtido com a venda 
do imóvel residencial seja, no prazo de 180 dias, aplicado (utilizado) na 
aquisição de outro imóvel residencial.

E essa aquisição de novo imóvel não foi defi nida pela lei instituidora 
da isenção, podendo, inclusive, ser precedente à alienação do imóvel. 
Não importa que a aquisição do imóvel em relação ao qual se pretende 
aplicar o recurso obtido com a venda de outro imóvel seja anterior à 
alienação, pois a Lei nº 11.196/05 (art. 39) não fez essa restrição.

Em outras palavras: a norma de isenção da Lei nº 1.196/05 não exige 
que o produto da venda de imóvel só seja aplicado/utilizado na aquisi-
ção de imóvel posteriormente à venda. Essa interpretação restritiva é 
da Receita Federal (IN SRF nº 599/2005), não do legislador.

A Lei nº 11.196/05 garante que é isento do IRPF o valor obtido na 
venda de imóvel residencial, desde que, no prazo de 180 dias da alie-
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nação, este valor seja aplicado/utilizado na aquisição de outro imóvel 
residencial, e essa aplicação, a toda evidência, contempla (porque a lei 
não faz qualquer restrição) o pagamento, parcial ou total, do preço de 
imóvel já adquirido pelo contribuinte.

Essa, no meu entendimento, é a interpretação literal do disposto no 
art. 39 da Lei nº 11.196/05.

Nesse sentido já há decisões de tribunais, conforme precedente ilus-
trativo que colaciono:

“APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. GANHO IMO-
BILIÁRIO. APLICAÇÃO DO PRODUTO DA VENDA DE IMÓVEL NA AQUISIÇÃO DE 
OUTRO. ART. 39 DA LEI Nº 11.196/2005. INTERPRETAÇÃO LITERAL DA NORMA 
DE ISENÇÃO. ILEGALIDADE DO ART. 2º, § 11, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 
Nº 599/2005. 1. A norma de isenção disciplinada pelo art. 39 da Lei nº 11.196/2005 não 
exige que o produto da venda de imóvel seja aplicado na aquisição de imóvel adquirido 
posteriormente à venda. A interpretação da legislação que trata de hipótese de exclusão 
do crédito tributário deve ser pelo método literal, conforme determina o art. 111 do Códi-
go Tributário Nacional. Por isso, o § 11 do art. 2º da IN-SRF 599/2009, ao defi nir novas 
condições para o exercício do benefício de isenção, projetou, indevidamente, interpretação 
restritiva, e não literal, da lei de regência, revelando, destarte, vício de ilegalidade. 2. Ape-
lação e reexame necessário desprovidos.” (TRF-2. APELREEX – APELAÇÃO/REEXAME 
NECESSÁRIO – 473291. Processo: 200851010182600/RJ. Quarta Turma Especializada. 
Data Decisão: 09.04.2013. Relator: Juiz Federal Convocado Theophilo Miguel)

Ainda, reproduzo, porque pertinente e muito bem fundamentado, o 
voto condutor desse precedente do TRF-2:

“VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade da apelação. Conheço do recurso e do ree-

xame necessário.
O presente recurso de apelação põe em destaque a relevante questão tributária concer-

nente à validade jurídica do art. 2º, § 11, da Instrução Normativa SRF nº 599, 28.12.2005, 
editada para disciplinar a aplicação do benefício fi scal de isenção do imposto de renda sobre 
ganho imobiliário, a teor do art. 39 da Lei nº 11.196/2005. Eis o texto do dispositivo legal:

‘Art. 39. Fica isento do imposto de renda o ganho auferido por pessoa física residente 
no País na venda de imóveis residenciais, desde que o alienante, no prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias contado da celebração do contrato, aplique o produto da venda na aquisição 
de imóveis residenciais localizados no País.’

Por sua vez, a IN-SRF nº 599/2005 assim dispôs em seu art. 2º, § 11:
‘§ 11. O disposto neste artigo não se aplica, dentre outros:
I – à hipótese de venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar, total ou parcial-

mente, débito remanescente de aquisição a prazo ou a prestação de imóvel residencial já 
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possuído pelo alienante;’
Ao colocar essa instrução normativa em contraste com a lei, parece-me que a melhor 

compreensão do problema encontra-se nos argumentos expostos pelo juízo de primeiro 
grau, que, ao interpretar indigitadas normas (legal e infralegal), observou a existência de 
excessos nas disposições regulamentares editadas pela Receita Federal. Por essa perspec-
tiva, a instrução normativa em estudo mostrou-se direcionada a inibir, de forma indevida, 
a completa projeção da norma legal de isenção, no caso concreto sob análise.

A tese da ilegalidade da instrução normativa em foco foi sustentada pelo magistrado 
sentenciante, com apoio nos seguintes argumentos (f. 183-184):

‘Evidencia a lei os seguintes requisitos necessários e sufi cientes à incidência da regra 
de isenção: a) que se trate de imóveis residenciais localizados no País; b) que o produto da 
venda de um seja aplicado na aquisição do outro; c) que a operação seja realizada no prazo 
de 180 dias contado da data da celebração do contrato de venda.

Como se vê, não exige a lei que o contrato por meio do qual se prepara a aquisição 
do segundo imóvel tenha sido celebrado em data posterior à da alienação do primeiro. O 
escopo da norma é, claramente, o de benefi ciar o contribuinte que, malgrado tenha tido 
lucro na venda de imóvel, imobiliza o correlato capital por meio da aquisição de outro.

A autora não é especuladora imobiliária. Se optou por assumir fi nanciamento de imóvel 
antes mesmo de vender o outro que possuía, mas com a manifesta intenção de se utilizar do 
produto da alienação deste para quitar a dívida contraída na aludida aquisição, não pode 
ser excluída do rol dos destinatários da isenção, visto que nenhum critério de discriminação 
nesse sentido se extrai do texto do art. 39 da Lei nº 11.196/2005.’

A justifi cativa, lançada na fundamentação da decisão judicial recorrida, é realmente 
convincente, principalmente quando se trabalha com o fato de não ser a postulante espe-
culadora imobiliária, que seria indício sufi ciente a autorizar a presunção da ausência de 
manobra para burlar o comando da lei.

Seguindo a mesma trilha de entendimento adotado na sentença, é importante reme-
morar que o art. 111 do Código Tributário Nacional determina expressamente a escolha 
da interpretação literal, quando em avaliação a legislação que disponha sobre exclusão 
do crédito tributário (isenção, por exemplo), não abrindo oportunidade para adoção de 
interpretação ampliativa ou restritiva, nem de qualquer forma de integração, como a 
analogia ou equidade.

Sem embargo, a Instrução Normativa SRF nº 599/2005, porém, não observou o citado 
art. 111, ao conferir interpretação restritiva – e não literal – à lei.

Com efeito, o art. 39 da Lei nº 11.196/2005 concede isenção do imposto de renda sobre 
ganho auferido na venda de imóvel por pessoa física, desde que o produto da venda seja 
aplicado na aquisição de imóvel residencial.

A lei não exige que o imóvel seja adquirido posteriormente à data da venda do outro; 
apenas impõe que o produto da venda do imóvel seja aplicado, no prazo de 180 dias contado 
da venda, na aquisição de outro imóvel.

Verifi ca-se, ainda, outra falha no texto da citada instrução normativa, que complica 
sua aplicabilidade. Segundo o § 11 do seu art. 2º, a isenção não incidiria na hipótese de 
venda de imóvel residencial com o objetivo de quitar débito remanescente para aquisição 
de imóvel já possuído pelo alienante.
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É cediço que ser possuidor de um bem não implica categoricamente a condição de 
proprietário. A lei trata de aquisição de propriedade, por utilizar o vocábulo venda, cuja 
semântica, no contexto da lei, está a indicar a aquisição e/ou perda da propriedade do imóvel.

Por fi m, a União fez objeção ao pleito da autora, apontando para a ausência da escritura 
pública do contrato de compra e venda do imóvel alienado pela demandante. Isto é, para 
a Fazenda Nacional, faltaria um requisito essencial para a incidência do tipo tributário: a 
venda do imóvel residencial.

Essa visão esposada pela Fazenda Pública, porém, não vence uma perspectiva implícita 
e subjacente na interpretação e aplicação dos tributos, qual seja, a ideia da interpretação 
econômica na seara tributária.

De acordo com a nominada interpretação econômica – admitida por alguns juristas no 
Brasil, infl uenciados por doutrinadores alemães –, deve o intérprete considerar, acima de 
tudo, os efeitos econômicos dos fatos disciplinados pela norma. Porque na relação jurídica 
tributária há uma relação econômica subjacente, que deve pautar o signifi cado da norma. 
Trata-se de uma variante da interpretação teleológica que, neste contexto, é plenamente 
compatível com a interpretação literal.

Ademais, o contrato preliminar ou a promessa de compra e venda, no presente caso, já 
gerou efeitos tributários, com o lançamento dos seus dados em declaração do imposto de 
renda pela contribuinte.

Esse o quadro, o § 11 do art. 2º da IN-SRF nº 599/2005 deve ser desconsiderado no 
caso concreto em análise.

Ante todo o exposto, nego provimento ao apelo e ao reexame necessário.
É como voto.
Juiz Federal Convocado THEOPHILO MIGUEL
Relator.”

Análise do caso dos autos

O próprio impetrante resume a cadeia de fatos ocorridos no caso dos 
autos, nestes termos:

“2. Em síntese, argumentou o apelante que teria cumprido o elemento teleológico da 
norma do art. 39 da Lei nº 11.196/05, uma vez que: (i) o apelante adquiriu um imóvel com o 
valor proveniente de um empréstimo realizado por Helenita Engel Coitinho; (ii) a mutuante 
Helenita Engel Coitinho transferiu eletronicamente o valor objeto do mútuo para a conta do 
vendedor do imóvel, Isidoro Barros Lopes; (iii) logo após a lavratura da Escritura Pública 
de Compra e Venda do novo imóvel residencial, em 22.12.2010, o apelante encaminhou 
a venda do antigo imóvel, mediante a celebração de Contrato Particular de Promessa de 
Compra e Venda, em 29.12.2010; (iv) foi devidamente pago o valor do imóvel pelo com-
prador, sendo imediatamente transferido o valor para a conta corrente da mutuante, Helenita 
Engel Coitinho; (v) o mútuo realizado estava atrelado à venda do imóvel residencial pelo 
apelante e à aquisição de um novo.”

Portanto, conforme anteriormente fundamentado, procede a preten-
são do autor, uma vez que a Lei nº 11.196/05 não proíbe que a aquisição 
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do imóvel seja anterior à alienação, apenas exigindo que o produto da 
venda seja aplicado, em 180 dias, na aquisição de novo imóvel, o que 
contempla o pagamento do preço desta aquisição.

Reforma-se, pois, a sentença para conceder a segurança. Custas por 
conta da União.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Após a análise 
dos fatos, bem assim do direito aplicável ao caso, não tenho dúvida de que 
a interpretação conferida pela e. relatora se me afi gura a mais adequada.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006838-22.2010.404.7000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Ivorí Luis da Silva Scheffer

Apelante: HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo
Advogado: Dr. Eduardo Pugliese Pincelli

Apelados: Delegado – Receita Federal do Brasil – Curitiba
Antonio Coelho Lopes

União – Fazenda Nacional
MPF: Ministério Público Federal

Interessada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Prescrição. Base de cálculo de IRPJ e CSLL. Comissão 
de permanência.

1. Ajuizada a demanda após a vigência da Lei Complementar nº 
118/05, aplica-se o prazo prescricional quinquenal para a restituição de 
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eventual indébito, contado a partir da data do ajuizamento da demanda.
2. A comissão de permanência é um encargo que tem por fi nalidade 

não somente a recomposição monetária do capital mutuado como tam-
bém a sua remuneração durante o período em que persiste o inadimple-
mento. Precedentes do STJ.

3. Incide IRPJ e CSLL sobre valores recebidos a título de comissão de 
permanência, decorrentes de contratos inadimplidos, uma vez que do seu re-
cebimento decorre efetivo aumento de patrimônio pela instituição fi nanceira.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, reconhecer de ofício a prescrição das parcelas an-
teriores aos cinco anos que antecedem a impetração do mandamus e 
negar provimento à apelação da impetrante, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do pre-
sente julgado.

Porto Alegre, 14 de agosto de 2013.
Juiz Federal Ivorí Luis da Silva Scheffer, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Ivorí Luis da Silva Scheffer: HSBC Bank 
Brasil S.A. – Banco Múltiplo impetrou mandado de segurança preventivo, 
com pedido de liminar, contra o Delegado da Receita Federal do Brasil em 
Curitiba/PR, objetivando não sofrer a incidência do IRPJ e da CSLL sobre 
os valores recebidos a título de comissão de permanência, decorrentes dos 
contratos inadimplidos por parte de seus clientes. Sustentou que a comissão 
de permanência possui natureza indenizatória, não se tratando de acrésci-
mo patrimonial. Requereu a compensação dos valores indevidamente re-
colhidos a tal título, nos últimos dez anos, corrigidos monetariamente pela 
taxa Selic. Foi atribuído à causa o valor de R$ 50.000,00.

O pedido liminar foi indeferido (evento 5).
O agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a 

liminar foi convertido em retido.
A autoridade coatora prestou as informações.
Sobreveio sentença que denegou a segurança.
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A impetrante, em suas razões de apelação, sustentou, em síntese, o 
caráter indenizatório da comissão de permanência, razão por que deve 
ser excluída da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Aduziu que a co-
missão de permanência “é devida pelo atraso no pagamento, possuindo 
natureza moratória/indenizatória, na medida em que o inadimplemento 
contratual do mutuário causa danos ao patrimônio da instituição fi nan-
ceira”. Requereu a procedência da ação para que seja reconhecida a 
invalidade da exigência do IRPJ e da CSLL sobre os montantes per-
cebidos a título de comissão de permanência, bem como do direito de 
crédito consubstanciado nos indébitos havidos nos 10 anos anteriores 
à data da impetração, com a possibilidade de proceder à compensação, 
conforme requerido na inicial.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do 

recurso.

VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Ivorí Luis da Silva Scheffer:

Prescrição

Com base na nova redação do art. 219, § 5º, do CPC, conferida pela 
Lei nº 11.280/2006, tornou-se inequivocamente cabível o reconheci-
mento de ofício da prescrição, em qualquer grau de jurisdição, mesmo 
para as ações ajuizadas anteriormente à alteração legislativa.

Quanto ao prazo prescricional para pleitear a compensação ou a res-
tituição de indébitos, nos tributos sujeitos a lançamento por homologa-
ção, a Primeira Seção do E. STJ – no REsp nº 1.269.570, submetido ao 
regime dos recursos repetitivos, publicado em 04.06.2012, da Relatoria 
do Min. Mauro Campbell Marques, adotando entendimento do Plenário 
do E. STF no julgamento do RE nº 566.621, da Relatoria da Min. Ellen 
Gracie, publicado em 11.10.2011 – decidiu pela aplicação do disposto 
no art. 3º da LC nº 118/2005, que reduziu o lapso temporal para cinco 
anos, tão somente às ações propostas a partir de 09.06.2005. No entan-
to, para as ações intentadas antes do referido marco, manteve a tese dos 
“cinco mais cinco”, consoante antiga orientação do Superior Tribunal 
de Justiça.
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Na hipótese dos autos, tendo sido a demanda ajuizada após a vi-
gência da Lei Complementar nº 118/05 (08.06.2010), aplica-se o prazo 
prescricional quinquenal para a restituição de eventual indébito.

Desse modo, estão prescritos os pagamentos efetuados anteriormen-
te aos cinco anos que antecederam o ajuizamento da ação.

Mérito

Cinge-se a controvérsia à incidência do IRPJ e da CSLL sobre va-
lores recebidos a título de comissão de permanência, decorrentes de 
contratos inadimplidos.

O imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza está pre-
visto no inciso III do artigo 153 da Constituição Federal, e o seu fato 
gerador, nos incisos I e II do artigo 43 do Código Tributário Nacional, 
com o seguinte teor:

“Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer 
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:

I – de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos;
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior.”

Na legislação ordinária, o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica 
– IRPJ está disciplinado nas Leis nos 8.981/95 e 9.430/96, dentre outras, 
e tem sua tributação, sua fi scalização, sua arrecadação e sua administra-
ção regidas pelo Decreto nº 3.000/99.

Nos termos do art. 219 do Decreto nº 3.000/99, a base de cálculo 
do IRPJ, determinada segundo a lei vigente na data de ocorrência do 
fato gerador, é o lucro real, presumido ou arbitrado, correspondente ao 
período de apuração.

Já a CSLL tem seu fundamento constitucional inscrito no art. 195, 
inc. I, c, da Constituição Federal. A Lei nº 7.689/88 instituiu a contri-
buição social sobre o lucro das pessoas jurídicas, destinada ao fi nan-
ciamento da seguridade social, tendo como base de cálculo o valor do 
resultado do exercício. Sobre a apuração da base de cálculo da CSLL, 
também devem ser observadas as disposições da Lei nº 9.430/96. As-
sim, a CSLL incide sobre o lucro auferido pelas empresas.

Como se vê, a incidência do IRPJ e da CSLL ocorre em função do 
lucro auferido pela pessoa jurídica.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014 537

No caso, o impetrante pretende excluir da base de cálculo do IRPJ 
e da CSLL os valores recebidos a título de comissão de permanência, 
decorrentes dos contratos inadimplidos por parte de seus clientes.

Razão não lhe assiste.

Comissão de permanência

A comissão de permanência é um encargo que, segundo o entendi-
mento da Segunda Seção do STJ, proferido no julgamento do REsp nº 
271.214/RS, tem por fi nalidade não somente a recomposição monetária 
do capital mutuado como também a sua remuneração durante o período 
em que persiste o inadimplemento.

A jurisprudência da Corte Superior no que tange à “comissão de per-
manência” encontra-se sedimentada nas seguintes Súmulas:

Súmula 472: “A cobrança de comissão de permanência – cujo valor 
não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratório 
previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, 
moratórios e da multa contratual”.

Súmula 296: “Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a co-
missão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à 
taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limita-
da ao percentual contratado”.

Súmula 294: “Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a co-
missão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada 
pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

Súmula 30: “A comissão de permanência e a correção monetária são 
inacumuláveis”.

Sobre a legalidade da comissão de permanência, o Superior Tribunal 
de Justiça julgou o REsp nº 1.058.114/RS, sob o rito dos recursos repe-
titivos (Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro João 
Otávio de Noronha, Segunda Seção, DJe 16.11.2010), e consolidou o 
entendimento no sentido de que se admite a cobrança da comissão de 
permanência no período da inadimplência, desde que não seja cumula-
da com outros encargos moratórios e desde que seu valor não ultrapasse 
a soma dos encargos previstos para o período da normalidade contratu-
al, quais sejam, juros remuneratórios, juros moratórios e multa.

Quanto às parcelas que estão contidas na comissão de permanência, o 
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Ministro Ari Pargendler, ao julgar o REsp nº 834.968/RS, assim defi niu:
“CONSUMIDOR. MÚTUO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INTER-

PRETAÇÃO DAS SÚMULAS Nos 294 E 296 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
Vencido o empréstimo bancário, o mutuário permanece vinculado à obrigação de remunerar 
o capital emprestado mediante os juros contratados, salvo se a respectiva taxa de mercado 
for menor, respondendo ainda pelos juros de mora e, quando ajustada, pela multa, que não 
pode exceder de dois por cento se o negócio for posterior ao Código de Defesa do Con-
sumidor; na compreensão do Superior Tribunal de Justiça, a comissão de permanência é 
formada por três parcelas, a saber: 1) juros que remuneram o capital emprestado (juros 
remuneratórios); 2) juros que compensam a demora no pagamento (juros moratórios); e 
3) se contratada, a multa (limitada a dois por cento, se ajustada após o advento do Código 
de Defesa do Consumidor) que constitui a sanção pelo inadimplemento.

Recurso especial conhecido e provido.” (REsp nº 834.968-RS, Relator Ministro Ari 
Pargendler, DJ de 07.05.2007)

Feitas essas considerações, observa-se que a comissão de permanên-
cia, por si só, cumpre o papel de juros remuneratórios, correção mone-
tária, juros de mora e multa contratual. Como referido anteriormente, 
tem por fi nalidade não somente a recomposição monetária do capital 
mutuado como também a sua remuneração durante o período em que 
persiste o inadimplemento.

Com a comissão de permanência, exige-se do devedor o pagamento 
de juros equivalentes ao que o banco obteria caso detivesse a posse do 
numerário para novas aplicações, ou seja, a instituição fi nanceira mu-
tuante permanece obtendo lucro no período de prorrogação forçada do 
contrato, equivalente àquele normalmente esperado.

Assim, em se tratando de efetivo aumento de patrimônio pela insti-
tuição fi nanceira, não há razão para afastar a incidência do IRPJ e da 
CSLL sobre a comissão de permanência.

Como bem defi niu a magistrada, ao prolatar a sentença,
“como o valor recebido a título de comissão de permanência compensa o ganho que deixou 
de ser auferido pelos juros remuneratórios devidos normalmente pela instituição fi nanceira 
(leia-se lucro), o seu recebimento [confi gura] efetivo aumento de patrimônio pela instituição 
fi nanceira. É, portanto, lucro, riqueza nova oriunda da colocação do dinheiro à disposição 
de terceiros, e por isso é base de cálculo do IRPJ e da CSLL.”

Também é essa a orientação do Superior Tribunal de Justiça sobre a 
composição da comissão de permanência na base de cálculo da CSLL 
e do IRPJ:
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“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CON-
TROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA 
DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 
LÍQUIDO – CSLL. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS JUROS SELIC INCIDEN-
TES NA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL FEITO NA FORMA 
DA LEI Nº 9.703/98 E NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO NA FORMA DO 
ART. 167, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CTN.

1. Não viola o art. 535 do CPC o acórdão que decide de forma sufi cientemente funda-
mentada, não estando obrigada a Corte de Origem a emitir juízo de valor expresso a respeito 
de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remu-
neratória e não escapam à tributação pelo IRPJ e pela CSLL, na forma prevista no art. 
17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, em cuja redação se espelhou o art. 373 do Decreto nº 
3.000/99 – RIR/99, e na forma do art. 8º da Lei nº 8.541/92, como receitas fi nanceiras por 
excelência. Precedentes da Primeira Turma: AgRg no Ag 1359761/SP, Primeira Turma, 
Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 06.09.2011; AgRg no REsp 346.703/RJ, Primeira 
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 02.12.02; REsp 194.989/PR, Primeira Turma, 
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ de 29.11.99. Precedentes da Segunda Turma: 
REsp nº 1.086.875 – PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, Rel. p/ acórdão Min. 
Castro Meira, julgado em 18.05.2012; REsp 464.570/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Castro 
Meira, DJ de 29.06.2006; AgRg no REsp 769.483/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Humberto 
Martins, DJe de 02.06.2008; REsp 514.341/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio 
de Noronha, DJ de 31.05.2007; REsp 142.031/RS, Segunda Turma, Rel. Min. Franciulli 
Netto, DJ de 12.11.01; REsp nº 395.569/RS, Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de 
Noronha, DJ de 29.03.06.

3. Quanto aos juros incidentes na repetição do indébito tributário, não obstante a 
constatação de se tratar de juros moratórios, encontram-se dentro da base de cálculo do 
IRPJ e da CSLL, dada a sua natureza de lucros cessantes, compondo o lucro operacional 
da empresa a teor do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, em cuja redação se espelhou o 
art. 373 do Decreto nº 3.000/99 – RIR/99, assim como o art. 9º, § 2º, do Decreto-Lei nº 
1.381/74 e o art. 161, IV, do RIR/99, estes últimos explícitos quanto à tributação dos juros 
de mora em relação às empresas individuais.

4. Por ocasião do julgamento do REsp nº 1.089.720 – RS (Primeira Seção, Rel. Min. 
Mauro Campbell Marques, julgado em 10.10.2012), este Superior Tribunal de Justiça 
defi niu, especifi camente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças 
judiciais, que, muito embora se trate de verbas indenizatórias, possuem a natureza jurídica 
de lucros cessantes, consubstanciando-se em evidente acréscimo patrimonial previsto no 
art. 43, II, do CTN (acréscimo patrimonial a título de proventos de qualquer natureza), 
razão pela qual é legítima sua tributação pelo Imposto de Renda, salvo a existência de 
norma isentiva específi ca ou a constatação de que a verba principal a que se referem os 
juros é verba isenta ou fora do campo de incidência do IR (tese em que o acessório segue o 
principal). Precedente: EDcl no REsp nº 1.089.720 – RS, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro 
Campbell Marques, julgado em 27.02.2013.

5. Conhecida a lição doutrinária de que juros de mora são lucros cessantes: ‘Quando o 
pagamento consiste em dinheiro, a estimação do dano emergente da inexecução já se acha 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 151-564, 2014540

previamente estabelecida. Não há que fazer a substituição em dinheiro da prestação devida. 
Falta avaliar os lucros cessantes. O código os determina pelos juros de mora e pelas custas’ 
(BEVILÁQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil comentado. v. 4. Rio 
de Janeiro: Francisco Alves, 1917. p. 221).

6. Recurso especial parcialmente provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução STJ nº 8/2008.” (REsp 1138695/SC, Rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 31.05.2013)

Resta mantida, portanto, a sentença que denegou a segurança.
Conforme pacífi ca orientação jurisprudencial, são incabíveis hono-

rários sucumbenciais em mandado de segurança. Custas na forma da 
lei.

Ante o exposto, voto por reconhecer de ofício a prescrição das par-
celas anteriores aos cinco anos que antecedem a impetração do man-
damus e negar provimento à apelação da impetrante.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010698-74.2013.404.0000/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona

Agravantes: Edson Mehl
Lory Mehl Junior

Advogado: Dr. Fioravante Buch Neto
Agravada: União – Fazenda Nacional

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo de instrumento. Resistência da adquirente – que não inte-
grou a relação processual – da produção de empregador rural pessoa 
física ao cumprimento da sentença que declarou a inexigibilidade da 
contribuição ao Funrural (Lei 8.212/91, art. 25), concedendo parcial-
mente o mandado de segurança. Necessidade de determinação à auto-
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ridade coatora que ofi cie no sentido de dispensar a retenção.
1. Não incide o disposto na primeira parte do art. 472 do CPC, que 

visa restringir os efeitos do ato decisório de mérito aos litigantes, de 
sorte que terceiros não estão impedidos de rediscutir o julgamento do 
pedido, na hipótese em que o adquirente da produção do empregador 
rural pessoa física não integrou a relação processual de ação de man-
dado de segurança proposta apenas pelo produtor. Isso porque não são 
quaisquer terceiros que são atingidos por tal disposição, mas exclusi-
vamente os juridicamente interessados, quais sejam, aqueles cujo direi-
to é incompatível, confl itante com o declarado judicialmente, pois os 
terceiros praticamente interessados ou totalmente desinteressados não 
têm, ultima ratio, motivação jurídica para rediscussão, pelo que se sub-
metem aos efeitos naturais da sentença.

2. Na espécie em epígrafe, nenhum pretexto jurídico e legalmente 
aceitável os adquirentes dos produtos dos agravantes podem opor para 
se recusar a cumprir, no correspondente às suas respectivas funções 
procedimentais arrecadatórias, a sentença concessiva da segurança, ten-
do presente que existe uma fl agrante e irrecusável confl uência relativa-
mente ao desiderato de não recolher a contribuição ao Funrural sobre a 
base de cálculo originária da operação de compra e venda da produção 
do empregador rural pessoa física. Tal conclusão é nitidamente robus-
tecida mercê da diretriz jurisprudencial no sentido de reconhecer legiti-
midade ativa ad causam concorrente ao adquirente para demandar em 
juízo, igualmente, a obtenção de uma declaração de inexigibilidade do 
tributo; se ele não sofre nenhum ônus fi nanceiro com o recolhimento da 
exação, porquanto se limita apenas a reter, deduzir o respectivo valor do 
total que está pagando ao produtor rural, a rigor, o verdadeiro interesse 
jurídico, e, por conseguinte, a maior legitimidade processual, quem tem 
são os agravantes em eximir-se do pagamento da exigência tributária.

3. Neste contexto, então, em face da induvidosa identidade de in-
teresses entre os adquirentes e os ora agravantes, basta, a princípio, a 
apresentação da sentença concessiva do mandado de segurança em cada 
operação de compra e venda da produção rural para que o respectivo 
adquirente deixe, com absoluta segurança jurídica, de reter o valor da 
contribuição em liça, não se fazendo necessário que seja determinado à 
autoridade coatora que ofi cie nesse sentido, salvo em caso de compro-
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vada resistência do adquirente.
4. In casu, todavia, restou comprovado que a cooperativa adquirente 

se recusou a se abster da retenção mesmo após apresentada a cópia da 
sentença, não tendo as suas justifi cativas respaldo no sistema da Lei do 
Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), nem na natureza expedita e 
célere desta ação sumária.

5. A previsão de reexame necessário não impede o cumprimento da 
sentença concessiva mandamental, pois a sua execução é imediata, es-
pecífi ca ou in natura, isto é, mediante o cumprimento da providência 
determinada pelo juiz, sem a possibilidade de ser substituída pela re-
paração pecuniária. De regra (ressalvados os casos em que for vedada 
a concessão da medida liminar), o efeito dos recursos em mandado de 
segurança é somente o devolutivo, porque o suspensivo seria contrário 
ao caráter urgente e autoexecutório da decisão mandamental. Abstrain-
do-se a controvérsia sobre a natureza processual da remessa ofi cial ou 
reexame necessário (também chamado de recurso de ofício), não é por 
outra razão que a Lei 12.016/2009 prevê, no § 1º do seu art. 14, que, 
“Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao 
duplo grau de jurisdição”, porém, a despeito disso, permite, a seguir, no 
§ 3º: “A sentença que conceder o mandado de segurança pode ser exe-
cutada provisoriamente, salvo nos casos em que for vedada a concessão 
da medida liminar”.

6. Deveras, o mandado de segurança tem rito próprio, e suas decisões 
são sempre de natureza mandamental, que repele o efeito suspensivo e 
protelatório de qualquer de seus recursos, pelo que é impositivo o cum-
primento imediato tanto da liminar quanto da sentença ou do acórdão 
concessivo da segurança, diante somente da notifi cação. A provisorie-
dade da sentença não transitada em julgado somente se manifesta nos 
aspectos que não impeçam a execução da ordem contida na notifi cação 
do julgado.

7. A sentença que concedeu a segurança socorre a pretensão dos im-
petrantes-agravantes, pois a execução, seja provisória ou defi nitiva, da 
ordem para que a União não exija o tributo questionando lhes aprovei-
tará positivamente, porquanto deixarão de ser onerados com a dedução 
da sua receita de venda dos valores da contribuição ao Funrural.

8. Se a cooperativa agroindustrial, na condição de participante do 
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fato gerador da contribuição ao Funrural, sub-rogou-se na obrigação de 
recolher o respectivo valor, cuja retenção é da sua atribuição, está su-
jeita aos naturais infl uxos da sentença favorável aos impetrantes-agra-
vantes, sendo injustifi cável o seu temor de deixar de efetuar a retenção 
na atual quadra processual, nada alterando a circunstância de a sentença 
mandamental não ter transitado em julgado, visto que a sua situação 
está, para todos os efeitos, protegida de quaisquer eventuais consec-
tários (mormente a cobrança direta das contribuições) decorrentes do 
cumprimento da ordem judicial.

9. In casu, tendo havido, mesmo com a apresentação da sentença, 
resistência por parte da cooperativa adquirente a deixar de reter a com-
batida exação no momento da aquisição da produção rural dos impe-
trantes-agravantes, faz-se necessária a determinação à autoridade coa-
tora que ofi cie no sentido de dispensá-la de reter os valores relativos à 
contribuição ao Funrural por decorrência da ordem emanada da decisão 
concessória do mandado de segurança nos autos da ação originária.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos 
termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de agosto de 2013.
Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Trata-se de 
agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto em 
face de decisão assim vazada (evento 49):

“Na petição do evento 47, o Impetrante requer a prolação de decisão obrigando os 
substitutos tributários a cumprirem o comando sentencial.

É o sufi ciente.
Indefi ro, porquanto desnecessária, a providência pleiteada.
A sentença do evento 36 concedeu parcialmente a segurança para ‘DECLARAR a ine-

xigibilidade da contribuição social dos Impetrantes, empregadores rurais pessoas físicas, 
calculada sobre a receita bruta proveniente da comercialização de sua produção, prevista 
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no art. 25 da Lei nº 8.212/91, na redação que lhe foi conferida a partir da Lei nº 8.540/92, 
inclusive da atual redação dada pela Lei nº 10.256/2001, fi cando desobrigado do recolhi-
mento do tributo’.

Restou, pois, sufi cientemente claro o direito de o Impetrante não ter retida a combatida 
exação no momento da comercialização de sua produção com o comprador/responsável 
tributário, bastando para tanto a apresentação do julgado.

Intime-se.
Aguarde-se o prazo concedido ao Impetrante para apresentação de contrarrazões e 

dê-se vista ao MPF.”

Os agravantes argumentam que de nada adianta a entrega da pres-
tação jurisdicional, por mais justa e perfeita que seja, se seus efeitos 
não forem sentidos na prática, mormente ante a denúncia do descaso 
da União (Fazenda Nacional) com a ordem judicial, sem que o prolator 
assegure os meios para efetivá-la. Refere que a decisão agravada tem 
por único fundamento a clareza da sentença, bastando a sua simples 
apresentação ao adquirente das mercadorias comercializadas para não 
ocorrer mais a retenção do valor destinado ao Funrural, mas que isso 
não foi sufi ciente, pois a C. Vale Cooperativa Agroindustrial optou por 
continuar a reter o valor da contribuição ao Funrural, para posterior 
repasse à União. Pugna que a petição de evento 47 seja considerada um 
requerimento de cumprimento de sentença.

Foi indeferida a antecipação da pretensão recursal.
Com contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Por decorrên-
cia da previsão legal da “transferência/antecipação” para o adquirente 
do recolhimento da contribuição social ao Funrural sobre a receita bru-
ta proveniente da comercialização da produção do empregador rural 
pessoa física, ocorreu a conhecida dicotomia entre o contribuinte e o 
responsável tributário, tornando-se este, deveras, não o sujeito passivo 
da obrigação tributária, mas o obrigado a reter e recolher o valor da 
contribuição à Fazenda Nacional, em consonância com a cômoda polí-
tica de utilização de uma técnica de arrecadação mais segura e fácil de 
fi scalizar. Nessa perspectiva, a rigor, o único que, técnica e justifi cada-
mente, estaria revestido de legitimidade ativa ad causam para postular 
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a declaração de inexigibilidade da exação, juntamente com eventual re-
petição de indébito, seria o empregador rural pessoa física. Sucede que 
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece legitimação 
ativa ad causam também ao adquirente da produção rural, cingindo-se 
a sua pretensão apenas à obtenção de uma declaração de inexigibili-
dade da contribuição em liça. Sendo assim, pode acontecer (como no 
caso em tela) que somente o empregador rural pessoa física ingresse 
em juízo para não sofrer o ônus fi nanceiro da imposição. Na hipótese 
de triunfo, cria-se (só aparentemente, como se verá) a situação de os 
efeitos do provimento jurisdicional não alcançarem terceiros do ponto 
de vista jurídico-processual que sejam, porém, partes importantes na 
estrutura procedimental da arrecadação fi scal, sendo comum que o ad-
quirente se recuse a cumprir uma decisão judicial favorável ao produtor 
rural pessoa física, reputando temerário abster-se de descontar o valor 
da contribuição da receita bruta. Tal conduta escuda-se no disposto na 
primeira parte do art. 472 do CPC, consistente em que “A sentença faz 
coisa julgada às partes entre as quais é dada, não benefi ciando nem pre-
judicando terceiros”, ou seja, a sentença não produz coisa julgada em 
relação a terceiros. Esta é a regra da disciplina dos limites subjetivos da 
coisa julgada concernentemente aos confl itos individuais de interesses.

Entrementes, na medida em que tal preceito visa restringir os efeitos 
do ato decisório de mérito aos litigantes, de sorte que terceiros não estão 
impedidos de rediscutir o julgamento do pedido, não há nenhuma razão 
justifi cável para que tal ratio essendi legislatoris se aplique ao adqui-
rente da produção do empregador rural pessoa física. Isso porque não 
são quaisquer terceiros que são atingidos por tal disposição, mas ex-
clusivamente os juridicamente interessados, quais sejam, aqueles cujo 
direito é incompatível, confl itante com o declarado judicialmente, pois 
os terceiros praticamente interessados ou totalmente desinteressados 
não têm, ultima ratio, motivação jurídica para a rediscussão, pelo que 
podem, quiçá até devem, submeter-se aos efeitos naturais da sentença.

Na espécie em epígrafe, nenhum pretexto jurídica e legalmente acei-
tável os adquirentes dos produtos dos agravantes podem opor para se 
recusar a cumprir, no correspondente às suas respectivas funções pro-
cedimentais arrecadatórias, a sentença concessiva da segurança (que, a 
priori, produz efeitos imediatamente executáveis), tendo presente que, 
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a toda evidência, existe uma fl agrante e irrecusável confl uência relati-
vamente ao desiderato de não recolher a contribuição ao Funrural sobre 
a base de cálculo originária da operação de compra e venda da pro-
dução do empregador rural pessoa física. Tal conclusão é nitidamente 
robustecida mercê da diretriz jurisprudencial no sentido de reconhecer 
legitimidade ativa ad causam concorrente ao adquirente para demandar 
em juízo, igualmente, a obtenção de uma declaração de inexigibilidade 
do tributo em comento. Ora, se o adquirente, de fato, não sofre nenhum 
ônus fi nanceiro com o recolhimento da exação, já que sua atuação se 
limita apenas a reter o respectivo valor do total que está pagando ao 
produtor rural, a rigor, o verdadeiro interesse jurídico, e, por conseguin-
te, a maior legitimidade processual, quem tem são os agravantes em 
eximir-se do pagamento da exigência tributária.

Nesse contexto, então, em face da induvidosa identidade de inte-
resses entre os adquirentes e os ora agravantes, basta, a princípio, a 
apresentação da sentença concessiva do mandado de segurança em cada 
operação de compra e venda da produção rural para que o respectivo 
adquirente deixe, com absoluta segurança jurídica, de reter o valor da 
contribuição em liça, não se fazendo necessário que seja determinado 
à autoridade coatora que ofi cie nesse sentido, salvo em caso de com-
provada resistência do adquirente, o que se constata, especifi camente, 
da adquirente C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, à vista do teor do 
e-mail juntado no evento 47 dos autos originários.

Com efeito, aquela entidade, para sustentar sua atitude, louvou-se, 
em suma, nos seguintes argumentos:

a) não é parte na ação, originária, do Mandado de Segurança;
b) a sentença limitou-se a “conceder parcialmente a segurança (...) 

para declarar a inexigibilidade da contribuição social dos impetrantes”, 
sem, contudo, fazer qualquer referência à empresa adquirente;

c) a sentença está sujeita à remessa ofi cial, nos termos do § 1º do art. 
14 da Lei 12.016/2009, não produzindo efeitos antes de confi rmada por 
esta Corte Regional Federal;

d) a previsão do § 3º do art. 14 da Lei 12.016/2009 (que admite 
execução provisória da sentença que concede a segurança) não socorre 
a pretensão dos agravantes, pois a segurança foi concedida para que 
produza efeito negativo, qual seja, a abstenção da União em exigir as 
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contribuições;
e) tais fatores tornariam temerário, neste momento, que se abstivesse 

da retenção, pois, sendo eventualmente provido o reexame necessário, 
as contribuições passarão a ser devidas, caso em que ela será obrigada a 
recolher o tributo mesmo que não o tenha retido dos cooperados, visto 
que fi gura como responsável tributário pela retenção, ex vi do inc. I do 
art. 30 da Lei 8.212/91.

Não tem respaldo no sistema da Lei do Mandado de Segurança nem 
na natureza expedita e célere desta ação sumária a alegação (alínea c) 
de que a previsão de reexame necessário impede que ela (a cooperati-
va C. Vale) cumpra a sentença mandamental. É que, como é cediço, a 
execução da sentença concessiva da segurança é imediata, específi ca ou 
in natura, isto é, mediante o cumprimento da providência determinada 
pelo juiz, sem a possibilidade de ser substituída pela reparação pecu-
niária. A decisão – liminar ou defi nitiva – é expressa no mandado para 
que a autoridade coatora cesse a ilegalidade, valendo como ordem legal 
para o imediato cumprimento do que nele se determina, sob pena de 
caracterização do crime tipifi cado no art. 330 do CP. Nesse contexto, de 
regra (ressalvados os casos em que for vedada a concessão da medida 
liminar), o efeito dos recursos em mandado de segurança é somente o 
devolutivo, porque o suspensivo seria contrário ao caráter urgente e 
autoexecutório da decisão mandamental. Abstraindo-se a controvérsia 
sobre a natureza processual da remessa ofi cial ou reexame necessário 
(também chamado de recurso de ofício), não é por outra razão que a Lei 
12.016/2009 prevê no § 1º do seu art. 14 que, “Concedida a segurança, 
a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição”, 
porém, a despeito disso, permite, a seguir, no § 3º: “A sentença que 
conceder o mandado de segurança pode ser executada provisoriamente, 
salvo nos casos em que for vedada a concessão da medida liminar”. 
Cabe notar que tal execução provisória difere da referida no art. 588 
do CPC, pois o mandado de segurança, na medida em que, para a sua 
efetividade, exige providências urgentes e de imediata execução, não 
se confunde com os procedimentos judiciais comuns. Com efeito, se a 
liminar é executada independentemente dos requisitos do aludido art. 
588 do CPC, seria ilógico exigi-los para execução da decisão do mérito, 
ainda que sujeita a recurso ou à remessa ofi cial. Deveras, o mandado 
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de segurança tem rito próprio, e suas decisões são sempre de natureza 
mandamental, que repele o efeito suspensivo e protelatório de qualquer 
de seus recursos, pelo que é impositivo o cumprimento imediato tanto 
da liminar quanto da sentença ou do acórdão concessivo da segurança, 
diante somente da notifi cação. A provisoriedade da sentença não transi-
tada em julgado somente se manifesta nos aspectos que não impeçam a 
execução da ordem contida na notifi cação do julgado.

Melhor sorte não colhe a cooperativa quando aduz que a previsão 
do § 3º do art. 14 da Lei 12.016/2009 (que admite execução provisó-
ria da sentença que concede a segurança) não socorre a pretensão dos 
agravantes, pois a segurança foi concedida para que produza efeito ne-
gativo, qual seja, a abstenção da União em exigir as contribuições. Isso 
porque, in casu, a execução, seja a provisória, seja a defi nitiva, aprovei-
tará positivamente os impetrantes, ora agravantes, porquanto deixarão 
de ser (abstenção da exigência tributária) onerados com a dedução da 
sua receita de venda dos valores da contribuição ao Funrural.

Por fi m, se a C. Vale – Cooperativa Agroindustrial, na condição de 
participante do fator gerador da contribuição ao Funrural, sub-rogou-
se na obrigação de recolher o respectivo valor, cuja retenção é da sua 
atribuição, está sujeita aos naturais infl uxos da sentença favorável aos 
agravantes, sendo injustifi cável o seu temor de deixar de efetuar a re-
tenção na atual quadra processual, nada alterando a circunstância de a 
sentença mandamental não ter transitado em julgado, visto que a sua 
situação está, para todos os efeitos, protegida de quaisquer eventuais 
consectários (mormente a cobrança direta das contribuições) decorren-
tes do cumprimento da ordem judicial.

Dessarte, tendo havido, mesmo com a apresentação da sentença, re-
sistência por parte daquela cooperativa a deixar de reter a combatida 
exação no momento da aquisição da produção rural dos agravantes, 
faz-se necessária a determinação à autoridade coatora que ofi cie à C. 
Vale – Cooperativa Agroindustrial no sentido de dispensá-la de reter os 
valores relativos à contribuição ao Funrural por decorrência da ordem 
emanada da decisão concessiva do mandado de segurança nos autos da 
ação originária.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao agravo de ins-
trumento.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011131-22.2012.404.7208/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: Município de Itajaí
Apeladas: Caixa Econômica Federal – CEF

União – Fazenda Nacional

EMENTA

FGTS. Contratação temporária de pessoal. Nulidade. Incidência do 
art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990.

É devido o depósito de FGTS em caso de nulidade da contratação 
temporária de pessoal pelo Poder Público, por incidência do art. 19-A 
da Lei nº 8.036, de 1990.

Litigante de má-fé. Multa. Aplicação de ofício.
Aplica-se de ofício multa ao litigante reputado de má-fé.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento à apelação e, de ofício, aplicar 
multa ao apelante por litigância de má-fé, nos termos do relatório, vo-
tos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 12 de novembro de 2013.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Trata-se de apelação 
do Município de Itajaí contra sentença que, tornando sem efeito a an-
tecipação da tutela, rejeitou ação anulatória de notifi cação de débito 
de Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), proposta contra a 
União e a Caixa Econômica Federal (CEF), condenando-o ao pagamen-
to de honorários advocatícios arbitrados em R$ 20.000,00.

A apelação está apoiada em dois fundamentos: I) a incompetência da 
fi scalização da Delegacia Regional do Trabalho de Santa Catarina para 
decidir o vínculo que foi estabelecido entre os servidores contratados 
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temporariamente e a Administração Pública Municipal; e II) a falta de 
motivo à autuação lavrada pela fi scalização do trabalho, decorrente da 
não incidência do FGTS sobre as contratações temporárias de servido-
res públicos regidos por estatuto próprio, sendo o art. 19-A da Lei nº 
8.036, de 1990, aplicável somente para empregados contratados sem 
prévio concurso público e regidos pela Consolidação das Leis do Tra-
balho (CLT).

Com resposta, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Examino, um a um, os 
fundamentos da apelação.

Alegação de incompetência da fi scalização do trabalho em relação ao 
cumprimento das normas do FGTS

É atribuição legal da fi scalização do trabalho, que integra o Minis-
tério do Trabalho e Emprego, a verifi cação da observância do cumpri-
mento da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) 
por parte de (I) empregadores ou (II) tomadores de serviços. Confi ra-se 
o que dispõe o art. 23 da Lei nº 8.036, de 1990:

“Art. 23. Competirá ao Ministério do Trabalho e da Previdência Social a verifi cação, em 
nome da Caixa Econômica Federal, do cumprimento do disposto nesta lei, especialmente 
quanto à apuração dos débitos e das infrações praticadas pelos empregadores ou tomadores 
de serviço, notifi cando-os para efetuarem e comprovarem os depósitos correspondentes e 
cumprirem as demais determinações legais, podendo, para tanto, contar com o concurso de 
outros órgãos do Governo Federal, na forma que vier a ser regulamentada.

§ 1º Constituem infrações para efeito desta lei:
I – não depositar mensalmente o percentual referente ao FGTS, bem como os valores 

previstos no art. 18 desta lei, nos prazos de que trata o § 6º do art. 477 da Consolidação 
das Leis do Trabalho – CLT; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.197-43, de 2001)

II – omitir as informações sobre a conta vinculada do trabalhador;
III – apresentar as informações ao Cadastro Nacional do Trabalhador, dos trabalhadores 

benefi ciários, com erros ou omissões;
IV – deixar de computar, para efeito de cálculo dos depósitos do FGTS, parcela com-

ponente da remuneração;
V – deixar de efetuar os depósitos e os acréscimos legais, após notifi cado pela fi sca-

lização.
§ 2º Pela infração do disposto no § 1º deste artigo, o infrator estará sujeito às seguintes 
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multas por trabalhador prejudicado:
a) de 2 (dois) a 5 (cinco) BTN, no caso dos incisos II e III;
b) de 10 (dez) a 100 (cem) BTN, no caso dos incisos I, IV e V.
§ 3º Nos casos de fraude, simulação, artifício, ardil, resistência, embaraço ou desacato 

à fi scalização, assim como na reincidência, a multa especifi cada no parágrafo anterior será 
duplicada, sem prejuízo das demais cominações legais.

§ 4º Os valores das multas, quando não recolhidas no prazo legal, serão atualizados 
monetariamente até a data de seu efetivo pagamento, por meio de sua conversão pelo BTN 
Fiscal.

§ 5º O processo de fi scalização, de autuação e de imposição de multas reger-se-á pelo 
disposto no Título VII da CLT, respeitado o privilégio do FGTS à prescrição trintenária.

§ 6º Quando julgado procedente o recurso interposto na forma do Título VII da CLT, os 
depósitos efetuados para garantia de instância serão restituídos com os valores atualizados 
na forma de lei.

§ 7º A rede arrecadadora e a Caixa Econômica Federal deverão prestar ao Ministério do 
Trabalho e da Previdência Social as informações necessárias à fi scalização.”

Como se vê – e diferentemente do que alega o apelante –, a fi s-
calização do trabalho se volta contra empregadores e tomadores de 
serviço, em sentido amplo, obrigados uns e outros ao recolhimen-
to do FGTS. É equivocado pensar que somente os “empregados” 
(=celetistas) são benefi ciários do FGTS, sendo certo que outras ca-
tegorias de trabalhadores, tuteladas normativamente fora da CLT, 
têm direito ao FGTS (v.g., trabalhadores avulsos, conforme Leis nos 
9.719, de 1998, e 12.013, de 2009). Mais recentemente (desde 2001, 
com a MP nº 2.164-41), também os trabalhadores cujo contrato de 
trabalho com o Poder Público vem a ser declarado nulo por ofensa 
ao § 2º do art. 37 da CF têm direito ao FGTS (cf. art. 19-A da Lei nº 
8.036, de 1990).

Assim, como a fi scalização do trabalho atuou em situação alegada-
mente contemplada pelo art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, não há falar 
em incompetência dos fi scais responsáveis pela apuração e exigência 
do crédito de FGTS.

Alegação de falta de motivo para a lavratura da notifi cação de débito 
de FGTS

Sustenta o apelante que não havia motivo para a lavratura da noti-
fi cação de débito de FGTS, uma vez que o vínculo estabelecido com 
os servidores temporários não era “celetista”, mas sim “administra-
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tivo”, previsto na Lei nº 2.960, de 1995, do Município de Itajaí, in 
verbis:

“LEI Nº 2.960, de 1995
DISPÕE SOBRE O REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

CIVIS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, DAS AUTARQUIAS E DAS FUNDAÇÕES 
PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE ITAJAÍ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ARNALDO SCHMITT JÚNIOR, Prefeito Municipal de Itajaí.
Faço saber que a Câmara Municipal de Itajaí votou e aprovou e eu sanciono a seguinte 

Lei:
(...)
TÍTULO VII
CAPÍTULO ÚNICO
Da contratação temporária de excepcional interesse público
Art. 162 – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante o que preceitua o artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, os órgãos da 
Administração Pública do Município poderão efetuar contratação de pessoal por tempo 
determinado, nas condições e nos prazos previstos em lei, sujeitas ao regime jurídico único 
de natureza estatutária dos servidores públicos municipais. [texto original – grifei]

Art. 162 – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 
consoante o que preceitua o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, as entidades da Administração Pública do Município poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e nos prazos previstos 
em lei, sujeitas ao regime celetista, na forma do disposto no Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). (Redação dada pela Lei nº 
5.194, de 2008)

(...)
Art. 174 – Ficam revogadas todas as demais disposições em contrário, entrando a pre-

sente lei em vigor na data de sua publicação.
MUNICÍPIO DE ITAJAÍ (SC), 03 de abril de 1995.
ARNALDO SCHMITT JÚNIOR
Prefeito Municipal” (Fonte: Câmara Municipal de Itajaí – www.cvi.sc.gov.br. Acesso 

em 25.10.2013)

Ora, considerando-se que a NFGC nº 505.070.317, lavrada em 16 
de outubro de 2007, ora impugnada, refere-se ao período de 01/1991 a 
07/2007, tem-se que, nesse tempo, os contratados temporariamente es-
tavam sujeitos ao regime jurídico único de natureza estatutária dos ser-
vidores públicos municipais, por força do que dispunha o texto original 
do art. 162 da Lei nº 2.960, de 1995, do Município de Itajaí, e passaram, 
com a Lei nº 5.194, de 2008, que alterou a redação desse dispositivo 
legal, a ser regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
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É inverídica, pois, a afi rmação do apelante de que os contratados 
temporariamente estavam sujeitos a um genérico regime administra-
tivo, pois a Lei Municipal (art. 162 da Lei nº 2.960, de 1995, em sua 
redação original) estabelecia expressamente que eles estavam subme-
tidos ao regime jurídico único de natureza estatutária dos servidores 
públicos municipais.

Daí decorre que, a despeito de temporários, os contratados deveriam 
sujeitar-se à exigência do concurso público (Constituição Federal, art. 
37, II), cuja falta, detectada pela fi scalização do trabalho, implica nu-
lidade do vínculo (estatutário, administrativo ou como quer que se lhe 
chame) e faz incidir o art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, incluído pela 
Medida Provisória nº 2.164-41, de 2001. Confi ra-se:

“Lei nº 8.036, de 1990
Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato 

de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição 
Federal, quando mantido o direito ao salário.”

“Constituição Federal
Art. 37 (...)
(...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em con-

curso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, (...).

§2º A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a 
punição da autoridade responsável, nos termos da lei.”

Agiu corretamente, assim, a fi scalização do trabalho, ao apurar e 
exigir crédito de FGTS do Município de Itajaí, reconhecida a incidência 
do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990.

Cabe registrar, por relevante, que esse dispositivo legal (art. 19-A da 
Lei nº 8.036, de 1990) teve reconhecida sua constitucionalidade pelo 
Pleno do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento, em regime 
de repercussão geral, do RE nº 596.478/RR, no qual alterou sua juris-
prudência anterior. Eis a síntese ofi cial do julgamento:

“EMENTA Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. 
Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É cons-
titucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de 
Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administra-
ção Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, 
desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da 
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contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 
subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o 
salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.” 
(RE nº 596.478/RR, rel. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgamento em 
13.06.2012, acórdão publicado no DJe de 01.03.2013)

Nulas as contratações temporárias realizadas pelo Município de Ita-
jaí, não há falar em “regime administrativo”, “regime celetista” ou “re-
gime estatutário”, porque tais regimes são jurídicos, conformados à lei. 
O que se tem, aqui, é o fato da prestação de trabalho, à margem da lei, 
caso em que o trabalhador faz jus, a título de indenização, por força 
do princípio jurídico da vedação do locupletamento sem causa, à con-
traprestação ajustada e aos depósitos do FGTS, por força do art. 19-A 
da Lei nº 8.036, de 1990, o que, de resto, já foi há tempos reconhecido 
pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) na sua Súmula nº 363, com 
a redação dada pela Resolução nº 121, de 2003, publicada no DJ de 19, 
20 e 21 de novembro de 2003, in verbis:

“Súmula nº 363 do TST
CONTRATO NULO. EFEITOS (nova redação) – Res. 121/2003, DJ 19, 20 e 

21.11.2003
A contratação de servidor público, após a CF/1988, sem prévia aprovação em concurso 

público encontra óbice no respectivo art. 37, II e § 2º, somente lhe conferindo direito ao 
pagamento da contraprestação pactuada, em relação ao número de horas trabalhadas, res-
peitado o valor da hora do salário mínimo e os valores referentes aos depósitos do FGTS.”

Litigação de má-fé

Enfi m, entendo que o apelante deve ser reputado litigante de má-fé, 
por deduzir pretensão contra texto expresso de lei (Código de Processo 
Civil, art. 17, inciso I).

Com efeito, afi rma na inicial e na apelação que o regime jurídico dos 
seus contratados temporariamente é “administrativo”, quando o art. 162 
da Lei nº 2.960, de 1995, em sua redação original (em vigor no perí-
odo a que se refere a NFGC nº 505.970.317), diz expressamente que é 
o mesmo “regime jurídico único de natureza estatutária dos servidores 
públicos municipais”.

Já na página 9 da petição inicial, diz: “Ou seja, para o Poder Público 
não existe a possibilidade de se estabelecer relação jurídica regida pela 
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CLT, por ser incompatível com a natureza e os interesses públicos”.
Contudo, o art. 162 da Lei nº 2.960, de 1995, do Município de Itajaí, 

em sua redação atual, dispõe exatamente o contrário:
“Art. 162 – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 

consoante o que preceitua o artigo 37, inciso IX, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, as entidades da Administração Pública do Município poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo determinado, nas condições e nos prazos previstos 
em lei, sujeitas ao regime celetista, na forma do disposto no Decreto-Lei nº 5.452, de 
1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho). (Redação dada pela Lei nº 
5.194, de 2008)” (grifei)

Cabe, por isso, a condenação do apelante, como litigante de má-fé, 
por deduzir pretensão contra texto expresso de lei (Código de Processo 
Civil, arts. 17, I, e 18), ao pagamento de multa que arbitro em 0,1% 
sobre o valor da causa (0,1% de R$ 14.399.180,55).

Conclusão

Em conclusão, não há o vício de falta de motivo à autuação do 
Município de Itajaí pela fi scalização do trabalho, uma vez que a nuli-
dade das contratações ditas temporárias por ele realizadas implicou a 
incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, a partir da vigência 
da MP nº 2.164-41, de 2001, impondo-se, de ofício, a condenação do 
autor/apelante, por litigância de má-fé, nos termos dos arts. 17, inciso 
I, e 18 do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 0,1% 
sobre o valor da causa.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação e, de ofício, 
aplicar multa ao apelante por litigância de má-fé.
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AGRAVO LEGAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO                      
Nº 5014185-52.2013.404.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique

Agravante: União – Fazenda Nacional
Agravada: Loraide Paim Mendes Carvalho
Advogado: Dr. Augusto Rossoni Luvison

Agravada: Decisão

EMENTA

Agravo de instrumento. Tributário. Execução fi scal. Penhora. Libe-
ração do gravame. Ponderação de princípios constitucionais. Digni-
dade da pessoa humana x arrecadação tributária. Mínimo existencial. 
Núcleo essencial.

1. A colisão entre princípios constitucionais confl itantes deve ser di-
rimida pelo princípio da ponderação.

2. De acordo com a doutrina mais balizada, o princípio da pondera-
ção é subdividido em três outros subprincípios, quais sejam: o princípio 
da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporciona-
lidade em sentido estrito.

3. Os valores de ordem econômica não são postos como absolutos 
que sobressaiam à efetivação dos direitos sociais cujo propósito con-
siste na concretização dos princípios da igualdade e da dignidade da 
pessoa humana.

4. Com efeito, na ponderação dos valores, deve prevalecer a saúde 
do recorrente em detrimento da arrecadação por parte do Fisco, até por-
que a arrecadação com os bens gravados seria mínima. De outro norte, 
no caso da impossibilidade do tratamento de saúde adequado, poderá 
extirpar-se o mínimo existencial no que tange ao princípio da dignidade 
da pessoa humana relacionado à saúde.

5. Em razão da imposição constitucional, assim como dos Direitos 
Humanos, e considerando o núcleo em torno do qual gravitam os direi-
tos fundamentais e o mínimo existencial, relacionado ao grave proble-
ma de saúde do recorrente, não há como se aceitar, no presente caso, 
a impossibilidade da liberação do gravame dos bens penhorados, uma 
vez que o recorrente depende da sua alienação para sua sobrevivência 
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com um mínimo vital para o desenvolvimento de suas capacidades bá-
sicas. Precedente desta Turma.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo legal, nos termos do re-
latório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 31 de julho de 2013.
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de agra-
vo legal contra decisão monocrática deste relator.

A agravante volta a sustentar todas as suas razões iniciais. Requer 
reforma do decisum perante esta Turma.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Por ocasião da 
análise inicial, já me manifestei sufi cientemente sobre o mérito do pe-
dido. Não há fato novo ou alegação de direito diversa, motivo pelo qual 
adoto todas as fundamentações expostas para ora votar, verbis:

“Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão, proferida em execução 
fi scal, pela qual o juiz liberou parcialmente valores constritos por meio do BacenJud:

‘I – Em 16.04.12, foi efetuado bloqueio via BacenJud em contas da executada no Citibank 
(R$ 25.642,60) e no Bradesco (R$ 261,65). Ela peticiona nos autos requerendo a liberação 
dos valores. Alega que (1) o bloqueio tira sua condição de sobrevivência, pois tem 83 anos 
de idade e necessita de tratamento médico diário; (2) os valores bloqueados são oriundos 
de proventos de aposentadoria (R$ 2.976,91 mensais) – impenhoráveis – e aluguéis (R$ 
1.100,00), que totalizam rendimento mensal de R$ 4.706,91, o que representa menos de 
10 salários mínimos, sendo aplicável aqui, por analogia, a impenhorabilidade prevista no 
art. 649, X, do CPC, ao menos para fi ns de liberação de quantia equivalente a 40 salários 
mínimos. Aduz que pretende retomar o parcelamento da dívida e indica à penhora imóvel 
correspondente à matrícula 41.843 do RI da 1ª Zona desta capital, de propriedade do fi lho, 
o qual autoriza expressamente a constrição. II – Impenhorabilidade dos valores bloqueados. 
Liberação parcial. A embargante recebe R$ 2.976,91 mensais de pensão (fl . 96) e mais R$ 
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1.100,00 de aluguéis. Com relação aos valores relativos aos aluguéis, não há cogitar-se 
de impenhorabilidade e, com relação à pensão, tenho que somente os valores recebidos 
nos últimos três meses podem ser considerados impenhoráveis. Aqueles valores que não 
foram consumidos integralmente para o suprimento das necessidades básicas em um prazo 
razoável (3 meses), vindo a compor uma reserva de capital que sobrou na conta, embora 
possam ter origem remota em pensão, perdem sua natureza alimentar, passando a ser pe-
nhoráveis. Confi ra-se, nesse sentido, a seguinte ementa: ‘PROCESSO CIVIL. MANDADO 
DE SEGURANÇA. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. CONTA 
CORRENTE. VENCIMENTOS. CARÁTER ALIMENTAR. PERDA. – Como, a rigor, não 
se admite a ação mandamental como sucedâneo de recurso, tendo o recorrente perdido o 
prazo para insurgir-se pela via adequada, não há como conhecer do presente recurso, dada 
a ofensa à Súmula nº 267 do STF. – Ainda que a regra comporte temperamento, permanece 
a vedação se não demonstrada qualquer eiva de teratologia e abuso ou desvio de poder do 
ato judicial, como ocorre na espécie. – Em princípio, é inadmissível a penhora de valores 
depositados em conta corrente destinada ao recebimento de salário ou aposentadoria por 
parte do devedor. Entretanto, tendo o valor entrado na esfera de disponibilidade do recorrente 
sem que tenha sido consumido integralmente para o suprimento de necessidades básicas, 
vindo a compor uma reserva de capital, a verba perde seu caráter alimentar, tornando-se 
penhorável. Recurso ordinário em mandado de segurança a que se nega provimento’ (ROMS 
25397 – Processo nº 200702388656 – 3ª T. do STJ – Rel. Nancy Andrighi – DJE 03.11.2008). 
Forçoso concluir, nesse prisma, que a regra de impenhorabilidade dos proventos de apo-
sentadoria contempla certa relativização, devendo ser interpretada no sentido de avaliar 
e sopesar, caso a caso, a quantidade do necessário a uma mantença digna do executado, 
autorizando a penhora do excedente. Com efeito, sopesando a situação específi ca da exe-
cutada – pessoa de idade avançada e que tem despesas regulares com tratamento de saúde 
–, tenho que deve ser liberada metade do valor bloqueado no Citibank (R$ 12.821,00), o 
que reputo sufi ciente para o atendimento de suas despesas prementes, ao menos até que se 
implemente a pretendida substituição de penhora, caso haja concordância do exequente. 
Aplicação analógica do art. 649, X, do CPC. Nos termos do art. 591 do CPC, ‘o devedor 
responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e 
futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei’. Ou seja, em princípio, todos os bens do 
devedor sujeitam-se à penhora. A impenhorabilidade é a exceção e, portanto, deve ser inter-
pretada restritivamente. A meu sentir, a regra do inc. X do art. 649 do CPC tem por escopo 
privilegiar a caderneta de poupança como único investimento apto a salvaguardar, quanto 
a penhoras, valores até o limite de 40 salários mínimos. Se o escopo do legislador fosse 
simplesmente garantir a impenhorabilidade de valores até o limite de 40 salários mínimos 
depositados em quaisquer contas ou aplicações fi nanceiras, não precisaria ter incluído a 
expressão ‘quantia depositada em caderneta de poupança’ na redação do dispositivo legal. 
Substituição de penhora. Com relação à pretendida substituição do bloqueio de valores por 
penhora do imóvel ofertado pelo fi lho da executada, o qual apresentou autorização expressa 
em relação à constrição, tenho que deve ser ouvida a Fazenda. III – Ante o exposto, defi ro 
parcialmente o pedido, determinando a imediata liberação de R$ 12.821,00 da conta do 
Citibank, mantendo o bloqueio do saldo restante.’

Alega a parte agravante ser devida a liberação integral dos valores, já que está ainda 
tratando câncer (após ter sido realizada cirurgia de retirada de útero), possui 83 anos de 
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idade e inspira muitos cuidados médicos e sociais, o que implica considerados gastos.
Esses são os apertados contornos da lide. Decido.
Em 16.04.12, foi efetuado bloqueio via BacenJud em contas da executada no Citibank 

(R$ 25.642,60) e no Bradesco (R$ 261,65). O juiz singular determinou a imediata liberação 
de R$ 12.821,00 da conta do Citibank, mantendo o bloqueio do saldo restante.

Todavia, entendo que o caso merece uma refl exão teórica mais aprofundada.
Já afi rmei que – diante da frágil situação de saúde da agravante –, em que pese não haja 

previsão expressa no art. 649 do CPC, é cabível a desconstituição da penhora realizada 
(TRF4, AC 5003160-53.2011.404.7100, Primeira Turma, Relator p/ Acórdão Jorge Antonio 
Maurique). Ou seja, deve-se – antes de tudo – observar a razão de ser dos institutos, sendo 
certo que a ‘impenhorabilidade da verba remuneratória é medida imposta pelo legislador 
em obediência ao princípio da dignidade da pessoa humana, tendo em vista a viabilidade de 
sustento do devedor e de sua família, a fi m de que mantenha uma vida minimamente digna’.

Também já consignei que, ‘comprovado que o executado sobrevive de auxílio-doença 
e da reserva econômica que possuía antes da enfermidade (tumor cerebral), evidencia-se 
que sua situação fi nanceira não lhe possibilita o pagamento do débito sem prejuízo de seu 
sustento’ (TRF4, AG 0015521-84.2010.404.0000, Quarta Turma, Relator Jorge Antonio 
Maurique).

Por fi m, em recente decisão monocrática que antecipou a tutela (Primeira Turma, AI Nº 
0012613-83.2012.404.0000/RS, Rel. Des. Federal Jorge Antonio Maurique, D.E. Publicado 
em 18.12.2012), fi z análise profunda sobre caso semelhante, em que o contribuinte-executado 
também tinha patologia séria. Reproduzo as razões lá lançadas:

‘O recurso versa sobre a possibilidade de retirada dos gravames sobre os bens móveis 
penhorados, levando em consideração os princípios constitucionais e o quadro de saúde 
do recorrente.

A apreciação do que aqui se trata exige cuidadosa remissão à Constituição Federal para 
a obediência aos princípios nela insculpidos.

A primeira prescrição encontra-se insculpida no artigo 1º, inciso III, que dispõe:
‘Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 

e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

(...)
III – a dignidade da pessoa humana;
(...)’
Porém, o legislador constituinte originário entabulou um capítulo inteiro sobre o Sistema 

Tributário Nacional, assegurando a arrecadação tributária.
Verifi ca-se, portanto, no caso concreto, um nítido confl ito entre princípios, já que há o 

confronto entre a arrecadação por parte do Fisco e a saúde do recorrente.
Desde já, anoto que os princípios constitucionais se constituem no fundamento de todo o 

sistema jurídico, não somente servindo de esteio estruturante e organizador da Constituição, 
mas se constituindo em normas constitucionais de efi cácia vinculante para a proteção e a 
garantia dos direitos fundamentais.

Nesse sentido, ressalto que não existe hierarquia entre princípios, o que impossibilita 
cogitar-se de invariável aplicação integral de um deles, resultando na aniquilação total do 
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outro.
No caso de colisões entre princípios, estas devem ser solucionadas a partir de uma cessão 

de um princípio em relação a outro, em que o princípio cedente possui peso menor do que 
o princípio precedente. Por esse viés, não se analisa a dimensão de validade dos princípios. 
Esses são válidos, sendo afastados pelo sopesamento de interesses exigido no caso concreto.

Assim, observa-se que, ao se determinar uma prioridade concreta acerca da utilização 
de um princípio, o princípio ora recusado continua a fazer parte do ordenamento jurídico. 
Esse fenômeno de afastamento momentâneo da aplicação de um princípio ao caso concreto 
é a chamada ponderação.

Sobre a ponderação, a doutrina mais recente constatou e subdividiu este princípio em 
três outros, quais sejam: o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio 
da proporcionalidade em sentido estrito.

Com relação ao subprincípio da adequação, que muitas vezes também é denominado de 
princípio da idoneidade ou princípio da conformidade, este traduz a ideia de que qualquer 
medida restritiva deve ser idônea à consecução da fi nalidade pretendida. Isto é, deve haver 
a existência de relação adequada entre um ou vários fi ns determinados e os meios com que 
são determinados.

Já com relação ao subprincípio da necessidade, ou princípio da exigibilidade, busca-se 
que a medida restritiva seja realmente indispensável para a conservação do direito fun-
damental e que não possa ser substituída por outra de igual efi cácia e até menos gravosa. 
Dessa forma, de acordo com este subprincípio, se há varias formas de se obter aquele re-
sultado, impõe-se que se opte por aquela que irá afetar com menor intensidade os direitos 
envolvidos na questão.

Por fi m, como terceiro elemento caracterizador do princípio da proporcionalidade, 
encontra-se o subprincípio da proporcionalidade em sentido estrito. Este terceiro princípio 
parcial caracteriza-se pela ideia de que os meios eleitos devem manter-se razoáveis com o 
resultado perseguido. Isso quer dizer que o ônus imposto pela norma deve ser inferior ao 
benefício por ela engendrado. Trata-se da verifi cação da relação custo-benefício da medida, 
isto é, da ponderação entre os danos causados e os resultados a serem obtidos.

Sendo assim, tem-se que é a partir dessa tríplice dimensão que se utiliza o princípio da 
proporcionalidade, isto é, por meio de um juízo de adequação da medida adotada, para que 
esta possa alcançar o fi m proposto.

No contexto de que se cuida, porém, o princípio constitucional da dignidade da pessoa 
humana deve prevalecer para assegurar a saúde do recorrente.

Ingo Wolfgang Sarlet conceitua dignidade da pessoa humana nos seguintes termos:
‘Temos por dignidade da pessoa humana a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser 

humano que o faz merecedor do mesmo respeito e da mesma consideração por parte do 
Estado e da comunidade, implicando, nesse sentido, um complexo de direitos e deveres 
fundamentais que tanto assegurem a pessoa contra todo e qualquer ato de cunho degradante 
e desumano como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas para uma vida 
saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa corresponsável nos destinos 
da própria existência e da vida em comunhão dos demais seres humanos.’ (SARLET, Ingo 
Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais. Porto Alegre: Livraria 
do Advogado, 2001. p. 60)

No caso dos autos, como já dito, o recorrente foi acometido de uma isquemia cerebral 
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(CID 10 – 163 – infarto cerebral) no ano de 2011, tendo sido declarado incapaz para os atos 
da vida civil, necessitando vender os bens penhorados para empregá-los no pagamento de 
saúde de sua enfermidade com vistas a minimizar os seus efeitos.

Anoto, por imperioso, que os rendimentos do recorrente perfazem o montante de R$ 
1.721,00. Ademais, consultando o site http://www.fi pe.org.br/web/index.asp?aspx=/web/
indices/veiculos/introducao.aspx, observo que o veículo GM/Blazer ano 1996, segundo a 
tabela FIPE, está avaliado com preço médio em R$ 18.556,00 (dezoito mil, quinhentos e 
cinquenta e seis reais). Do mesmo modo, verifi co que os demais bens penhorados, dois 
reboques anos 1993 e 2004, não possuem signifi cativo valor de mercado.

Com efeito, na ponderação dos valores, deve prevalecer a saúde do recorrente em de-
trimento da arrecadação por parte do Fisco, até porque, conforme verifi cado, a arrecadação 
com os bens seria mínima.

De outro norte, no caso da impossibilidade do tratamento de saúde adequado, poderá 
extirpar-se o mínimo existencial no que tange ao princípio da dignidade da pessoa humana 
relacionado à saúde.

O mínimo existencial é objeto de análise por Ana Paula de Barcellos (A efi cácia jurídi-
ca dos princípios constitucionais. Rio de Janeiro: Renovar, 2002. p. 305), que o identifi ca 
como o núcleo sindicável da dignidade da pessoa humana, incluindo como proposta para 
sua concretização o direito à saúde, entre outros.

No mesmo sentido, Ingo Wolfgang Sarlet (A efi cácia dos direitos fundamentais. 2. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2001. p. 322-323), em estudo sobre a efi cácia dos 
direitos fundamentais, aponta para a necessidade de reconhecimento de certos direitos 
subjetivos a prestações ligados aos recursos materiais mínimos para a existência de qual-
quer indivíduo. A existência digna, segundo ele, estaria intimamente ligada à prestação de 
recursos materiais essenciais, devendo ser analisada a problemática do salário mínimo, da 
assistência social, da educação, do direito à previdência social e do direito à saúde.

As restrições de direitos fundamentais se justifi cam quando não violam o núcleo essencial 
de um determinado direito e são previstas ou autorizadas na Lei Maior, portanto, ainda que 
sejam direitos sociais, apenas podem ocorrer limitações se fundadas na própria Constituição, 
e não as baseadas no alvedrio do intérprete, bem como devem respeitar o núcleo essencial 
do direito caso sejam objeto de desdobramentos legislativos. Em outra oportunidade já me 
manifestei da seguinte forma:

‘DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. SOLIDARIEDADE PASSIVA DOS 
ENTES FEDERADOS. MEDICAMENTO NÃO FORNECIDO PELO SUS. IRREVER-
SIBILIDADE DA MEDIDA. BLOQUEIO DE VALORES. Confi gurada a necessidade 
do requerente de medicamento não fornecido pelo SUS, é cabível a determinação do seu 
fornecimento pelo Estado desde que comprovado ser o mesmo indispensável à saúde do 
requerente. A União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios são legítimos, indistin-
tamente, para as ações em que postulados medicamentos – inclusive aqueles para tratamento 
de câncer. No que tange à irreversibilidade da medida, cumpre referir que a proibição de 
concessão de medida liminar que seja satisfativa ou esgote o objeto do processo, no todo ou 
em parte, alcança somente as hipóteses em que a postergação da tutela não frustre a própria 
prestação jurisdicional. Em se tratando de medida preventiva relacionada à saúde e à vida 
da pessoa humana, a norma legal proibitiva – de caráter formal – não pode prevalecer nesse 
quadro fático. Quanto ao bloqueio de valores, o STJ admite tal medida quando indispensável 
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à concretização do direito fundamental à saúde.’ (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 5005209-90.2012.404.0000, 4ª Turma, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, 
POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 08.06.2012)

Os valores de ordem econômica não são postos como absolutos que sobressaiam à 
efetivação dos direitos sociais cujo propósito consiste na concretização dos princípios da 
igualdade e da dignidade da pessoa humana.

Sobre o tema, Fábio Konder Comparato assinala que a dignidade da pessoa humana não 
consiste apenas no fato de ser ela, diferentemente das coisas, um ser considerado e tratado 
como um fi m em si e nunca como um meio para a consecução de determinado resultado. Ela 
resulta também do fato de que, pela sua vontade racional, só a pessoa vive em condições de 
autonomia, isto é, como ser capaz de guiar-se pelas leis que ele próprio edita. Daí decorre, 
como assinalou o fi lósofo, que todo homem tem dignidade, e não um preço, como as coisas.

Assim, o direito à saúde adquire o status daqueles no que concerne à parcela mínima 
sem a qual a pessoa não sobrevive.

Acrescento que, se não bastasse apenas tal fundamento, levando-se em consideração 
o problema do mínimo existencial e do desenvolvimento das capacidades, torna-se impe-
rativo considerar-se que o princípio da capacidade contributiva, previsto no art. 145, § 1º, 
da Constituição Federal, deve ser entendido como uma diretriz obrigatória a guiar todo o 
ordenamento tributário, e não apenas os impostos (espécie tributária).

Nesse sentido, cabe citar que, apesar de o § 1º do art. 145 da CF falar em ‘impostos’, o prin-
cípio da capacidade contributiva deve ser aplicado a todas as espécies tributárias, entendimento 
esse seguido inclusive pelo Supremo Tribunal Federal (AGRRE-216259/CE. J. 09.05.2000. DJ 
19.05.2000. P. 00018. RTJ 174-3.P.911).

O princípio da capacidade contributiva busca alcançar a justiça tributária, incorrendo 
em maior tributação o contribuinte de maior renda e em menor tributação o de menor 
renda, por meio de uma atuação progressiva. Contudo, como facilmente pode ser atestado, 
no Brasil, muitas vezes, isso não ocorre, provocando, dessa forma, que não se diminua o 
abismo existente entre as classes sociais.

Francisco José de Castro Rezek, em obra publicada pela editora IOB (A Thomson 
Company), ensina que o princípio da capacidade contributiva é corolário do princípio da 
igualdade (art. 5º da CF), sendo que, desse modo, todos os contribuintes devem concorrer 
‘com o mesmo sacrifício para suportar as despesas e os investimentos necessários à manu-
tenção da atividade estatal’.

Explica ainda o nobre autor que, tendo em vista que a igualdade real é uma ideia 
utópica, de difícil alcance pelo homem do Direito, deve-se tentar buscar as desigualdades 
do homem, com relação aos bens da vida e em consonância com o ordenamento jurídico, 
vinculando-se a máxima de que ‘igualdade é tratar igualmente os iguais e desigualmente 
os desiguais, na medida de suas desigualdades’. Desse modo, todos que se encontram em 
posições diferentes devem ser tratados de forma diferente, procurando, assim, harmonia e 
igualdade na contribuição para o fi nanciamento do Estado.

O Prof. Roque Antonio Carraza, tecendo análise sobre o tema, lembra que o princípio 
da igualdade guarda íntima relação com o princípio progressividade, e em decorrência disso 
eles conseguem atender o princípio da capacidade contributiva.

Ensina ainda o renomado autor que a progressividade não deve ser confundida com a 
proporcionalidade, pois esta atrita com o princípio da capacidade contributiva, ‘fazendo 
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com que pessoas economicamente fortes paguem impostos com as mesmas alíquotas’. 
Desse modo, tanto as pessoas economicamente fortes como as mais fracas estariam pa-
gando tributos na mesma proporção, deixando-se de levar em consideração a capacidade 
econômica de cada qual.

Portanto, em razão da imposição constitucional, assim como dos Direitos Humanos, 
não há como se aceitar, no presente caso, a exigibilidade da tributação de contribuinte que 
depende de um mínimo vital para a sua sobrevivência ou para o desenvolvimento de suas 
capacidades básicas.

Desse modo, a legislação não pode deixar de considerar que o contribuinte possui certos 
direitos decorrentes da sua natureza humana, sendo defesa a exoneração de recursos vitais 
para a manutenção do ser humano.

Nesse contexto, partindo-se da premissa de que o legislador pátrio deixou de defi nir 
qual seria o mínimo vital necessário para garantir a condição humana, deve o aplicador do 
Direito, quando diante do caso concreto, buscar tal defi nição por meio do apoio em estudos 
científi cos relacionados com as ciências jurídicas, econômicas e sociais, para que não deixe 
de efetivar a aplicação de direitos a que fazem jus os contribuintes.

Portanto, considerando o núcleo em torno do qual gravitam os direitos fundamentais 
e o mínimo existencial, relacionado ao grave problema de saúde do recorrente, defi ro o 
pedido de antecipação de tutela recursal para o fi m de autorizar a liberação do gravame 
dos bens penhorados.’

Posteriormente, esta Turma confi rmou a antecipação de tutela em julgado com a seguinte 
ementa de acórdão:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA. 
LIBERAÇÃO DO GRAVAME. PONDERAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. 
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA X ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA. MÍNIMO 
EXISTENCIAL. NÚCLEO ESSENCIAL. 1. A colisão entre princípios constitucionais con-
fl itantes deve ser dirimida pelo princípio da ponderação. 2. De acordo com a doutrina mais 
balizada, o princípio da ponderação é subdividido em três outros subprincícios, quais sejam: 
o princípio da adequação, o princípio da necessidade e o princípio da proporcionalidade 
em sentido estrito. 3. Os valores de ordem econômica não são postos como absolutos que 
sobressaiam à efetivação dos direitos sociais cujo propósito consiste na concretização dos 
princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana. 4. Com efeito, na ponderação 
dos valores, deve prevalecer a saúde do recorrente em detrimento da arrecadação por parte 
do Fisco, até porque a arrecadação com os bens gravados seria mínima. De outro norte, no 
caso da impossibilidade do tratamento de saúde adequado, poderá extirpar-se o mínimo 
existencial no que tange ao princípio da dignidade da pessoa humana relacionado à saúde. 
5. Em razão da imposição constitucional, assim como dos Direitos Humanos, e conside-
rando o núcleo em torno do qual gravitam os direitos fundamentais e o mínimo existencial, 
relacionado ao grave problema de saúde do recorrente, não há como se aceitar, no presente 
caso, a impossibilidade da liberação do gravame dos bens penhorados, uma vez que o 
recorrente depende da sua alienação para sua sobrevivência com um mínimo vital para o 
desenvolvimento de suas capacidades básicas.’ (TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO 
Nº 0012613-83.2012.404.0000, 1ª Turma, Des. Federal JORGE ANTONIO MAURIQUE, 
POR UNANIMIDADE, j. 19.06.2013, ainda sem publicação no DJ)

No caso dos presentes autos, a agravante demonstra (evento 1 – PROCADM3 – pági-
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na 93 e seguintes) que é portadora de neoplasia maligna de corpo de útero e que realizou 
histerectomia total ampliada em 15.03.2012. O atestado de profi ssional médico vinculado 
ao Grupo Hospitalar Conceição (público) foi fi rmado em 24.09.2012. Também cabe consi-
derar que a agravante tem 83 anos de idade, com condição física e social que implica série 
considerável de gastos mensais.

Portanto, na ponderação dos valores, deve prevalecer a saúde do recorrente em detri-
mento da arrecadação por parte do Fisco. De outro norte, no caso da impossibilidade do 
tratamento de saúde adequado, poderá extirpar-se o mínimo existencial no que tange ao 
princípio da dignidade da pessoa humana relacionado à saúde.

A decisão agravada – no ponto – deve ser reformada, para que sejam liberados todos 
os valores à agravante.

Assim sendo, provimento liminar do agravo de instrumento.
Intimem-se. Informe-se o juiz singular. Publique-se. Diligências legais.
Porto Alegre, 28 de junho de 2013.”

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo legal.



ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
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ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE                                 
Nº 5005067-52.2013.404.0000/TRF

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon

Suscitante: 3ª Turma do TRF da 4ª Região
MPF: Ministério Público Federal

Interessados: Adelcheid Hauth Geier
Alfred Milla

Ana Rita Hauth Vier
Anna Wild Keller

Anton Keller
Armin Michel Scherer

Interessada: Assoc. Pró-Reintegração da Invernada Paiol de Telha – 
Associação Heliodoro

Advogado: Dr. Fernando Gallardo Vieira Prioste
Interessada: Cooperativa Agrária Agroindustrial

Advogados: Dr. Eduardo Bastos de Barros
Dr. Alexandre Wagner Nester

Interessados: Dalva Scheidt Rickli
Evelyne Hauth

Hermes Naiverth
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra

Josef Detlinger
Lis Regina Rickli

Magdalena Detlinger
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Norbert Geier
Paulo Vier

Regina Vogel Hauth
Rudolf Egles

Ruy Jorge Naiverth
Sabine Gertrud Hauth Scherer

Sandra Maria Mullerleily
União – Advocacia-Geral da União

EMENTA

Decreto nº 4.887/2003. Constitucionalidade. Conceito de quilombo. 
Remanescentes de comunidades quilombolas. Superação da antiga no-
ção de quilombo como mero ajuntamento de negros fugidos. Presença 
hodierna e no futuro. Efi cácia imediata dos dispositivos pertinentes a 
direitos fundamentais. Densidade e força mandamental do art. 68 do 
ato de disposições constitucionais transitórias (ADCT). Fundamenta-
lidade do direito à preservação da própria cultura. Direito à diferença 
ínsito na dignidade da pessoa humana. Licitude da utilização do insti-
tuto da desapropriação como meio de propiciar a titulação.

1. Contrariamente ao que registra a história ofi cial, o quilombo ja-
mais foi um mero amontoado de negros fugidos, existindo nele também 
índios, brancos e mestiços.

2. A nociva política do “branqueamento” retira do negro a opção por 
ser ele mesmo, recusando-lhe a preservação de sua história, de seus 
costumes, de suas manifestações religiosas, de sua cultura.

3. Como direito fundamental que é, o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias guarda aplicabilidade imediata. “Princípio 
é imperativo. Princípio está no mundo jurídico. Princípio é mais do que 
regra. Não teria sentido exigir complementação para um princípio que é 
mais do que uma regra e que contém a própria regra” (Desembargador 
Paulo Afonso Brum Vaz).

4. Assim não fosse, ad argumentandum tantum, “ainda o Decreto 
4.887/2003 estaria a regulamentar a Convenção 169 da OIT. Portanto, 
ele não seria um decreto autônomo, ele estaria a regulamentar a con-
venção 169 e por isso não sofreria dessa eiva de inconstitucionalidade. 
Da mesma forma, ele estaria a regulamentar o art. 21 do Pacto de São 
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José da Costa Rica, que a Corte vem aplicando de uma forma já agora 
em inúmeros casos a situações semelhantes à dos autos, não só com 
relação à terra dos índios, mas também a terras ocupadas, por exem-
plo, no Suriname por negros que fugiam do regime de plantation e que 
portanto têm uma situação fática e jurídica em tudo semelhante à dos 
nossos quilombolas visibilizados pela Constituição de 88” (Dr. Domin-
gos Sávio Dresch da Silveira, citando Flávia Piovesan, em seu parecer, 
evento 46, NTAQ1).

5. O art. 68 do ADCT contém todo o necessário à concretização de 
seu teor mandamental, absolutamente desnecessária qualquer “comple-
mentação”, que consistiria apenas em repetir aquilo que a Lei Maior já 
diz.

6. A desapropriação, na hipótese, já está regulamentada em lei, que 
prevê o uso do instituto por interesse social, ausente qualquer vedação 
a seu uso no alcance do escopo constitucional inarredável de preservar 
e proteger o quilombo ou o remanescente de quilombo.

7. Arguição de inconstitucionalidade que se rejeita.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por maioria, rejeitar a arguição de inconstitucionalidade, nos 
termos do relatório, votos e notas taquigráfi cas que fi cam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de dezembro de 2013.
Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se, na 
origem, de demanda movida por titulares de imóveis localizados no 
município de Reserva do Iguaçu/PR, especifi camente na localidade his-
toricamente denominada “Paiol de Telha” ou “Fundão”, propriedade 
havida por meio de usucapião.

Proposta em face do Incra, tem por escopo o reconhecimento do 
direito ao devido processo legal administrativo e da invalidade do pro-
cedimento administrativo movido pela autarquia, registrado sob o nº 
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54.200.001727/2005-08, o qual visa à caracterização dos imóveis em 
questão como próprios de remanescentes das comunidades dos quilom-
bos, bem assim da abstenção da autarquia em iniciar novo procedimen-
to administrativo com o mesmo objeto.

A ação foi articulada aos seguintes fundamentos: a) o procedimento 
administrativo levado a efeito pelo Incra deixou de observar garantias 
constitucionais mínimas, entre elas a do contraditório e a da ampla 
defesa; b) o artigo 68 do ADCT/CF, que embasa o agir administrati-
vo, reconhece a propriedade aos remanescentes das comunidades dos 
quilombos para o caso de ocupação atual dos imóveis, não assim para 
as hipóteses em que tenha havido pretérita e regular cessão da posse, 
como é o caso ora em exame; c) o instituto previsto no artigo 68 do 
ADCT/CF não representa modalidade de desapropriação, forma de 
aquisição da propriedade que encontra sede constitucional restrita às 
hipóteses do inciso XXIV do artigo 5º; e d) é inconstitucional o De-
creto nº 4.887/2003 e sua regulamentação consequente por importar 
em ofensa à legalidade, à isonomia, ao devido processo legal, à ampla 
defesa, ao contraditório e ao direito de propriedade em atendimento 
à sua função social, em exorbitância do poder regulamentar, assim 
também ao criar caso de desapropriação que não encontra amparo na 
Constituição Federal.

Superadas as etapas postulatória e instrutória, sobreveio senten-
ça de procedência com o reconhecimento da inconstitucionalidade 
formal do Decreto nº 4.887/2003 e da Instrução Normativa/Incra nº 
20/2005, determinado o encerramento do procedimento administrativo 
nº 54.200.001727/2005-08 e o impedimento de o Incra intentar inicia-
tiva similar.

Apresentados recursos de apelação pelo Incra, pela Associação Pró
-Reintegração da Invernada Paiol de Telha – Associação Heliodoro e 
pelos autores, devidamente recebidos e respondidos, vieram os autos a 
este Regional.

Parecer do Ministério Público Federal pelo provimento dos recursos dos 
réus e da remessa ofi cial e pelo desprovimento do recurso dos autores.

Em 16.01.2013, a 3ª Turma deste Tribunal, por unanimidade, sus-
citou incidente de arguição de inconstitucionalidade do Decreto nº 
4.887/2003.
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Cumprida a formalidade do caput do artigo 482 do CPC, com o en-
vio de cópias do acórdão aos magistrados desta Corte, foi distribuído 
este incidente perante a Corte Especial.

Em novo parecer, o Ministério Público Federal opinou no sentido da 
constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003.

Ouvida a União a teor do contido no § 1º do artigo 482 do CPC, com 
manifestação pela rejeição do incidente, houve inclusão em pauta.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler:

Das prefaciais sobre o conhecimento do incidente

Registro, de início, em observação ao contido no parágrafo único do 
artigo 481 do CPC, que não há pronunciamento conclusivo deste Re-
gional por esta Corte Especial, bem assim do plenário do Supremo Tri-
bunal Federal, sobre a inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003.

Nesta Corte, em 18.03.2013, na sede da Arguição de Inconstitucio-
nalidade nº 5016344-36.2011.404.0000, equivocadamente suscitada em 
face de decreto expropriatório a propósito do Quilombo da Família Sil-
va, notadamente ato administrativo de efeitos concretos, por maioria, a 
Corte Especial recusou o conhecimento do incidente, com consequente 
apreciação do feito perante a 3ª Turma, sem sucessiva invocação acerca 
da inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003.

Já no Supremo Tribunal Federal, por seu Tribunal Pleno, na ADI nº 
3.239, na qual se busca o reconhecimento da inconstitucionalidade do 
Decreto nº 4.887/2003, após o voto do Relator, o Ministro Cezar Pelu-
so, em 18.04.2012, no sentido da procedência da ação com modulação 
de efeitos, pediu vista dos autos a Ministra Rosa Weber, suspendendo o 
julgamento até a presente data.

Por tais motivos, não há óbice ao conhecimento deste incidente com 
suporte no parágrafo único do artigo 481 do CPC.

No tocante ao eventual obstáculo representado pelo fato de o diplo-
ma ora contrastado com a Constituição Federal fi gurar na qualidade 
de decreto do Poder Executivo, e não de lei em sentido próprio, en-
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tendo que merece ser afastado, à vista de sua caracterização, ao menos 
inicialmente, como decreto autônomo, circunstância que, na linha da 
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, autoriza a avaliação em 
controle abstrato acerca da sua direta incompatibilidade vertical com a 
Constituição.

Assim fi gura o seguinte precedente, transcrito por sua ementa:
“1. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Objeto. Admissibilidade. Impugnação 

de decreto autônomo, que institui benefícios fi scais. Caráter não meramente regulamentar. 
Introdução de novidade normativa. Preliminar repelida. Precedentes. Decreto que, não se 
limitando a regulamentar lei, institua benefício fi scal ou introduza outra novidade normativa 
reputa-se autônomo e, como tal, é suscetível de controle concentrado de constitucionalidade. 
2. INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Decreto nº 27.427/00 do Estado do Rio de 
Janeiro. Tributo. Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS. Benefícios 
fi scais. Redução de alíquota e concessão de crédito presumido, por Estado-membro, mediante 
decreto. Inexistência de suporte em convênio celebrado no âmbito do Confaz, nos termos 
da LC 24/75. Expressão da chamada ‘guerra fi scal’. Inadmissibilidade. Ofensa aos arts. 
150, § 6º, 152 e 155, § 2º, inc. XII, letra g, da CF. Ação julgada procedente. Precedentes. 
Não pode o Estado-membro conceder isenção, incentivo ou benefício fi scal, relativos ao 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, de modo unilateral, mediante 
decreto ou outro ato normativo, sem prévia celebração de convênio intergovernamental no 
âmbito do Confaz.” (ADI 3664, Relator Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 
01.06.2011, DJe-181 DIVULG 20.09.2011 PUBLIC 21.09.2011 EMENT VOL-02591-01 
PP-00017 RTJ VOL-00219- PP-00187)

Do texto normativo contrastado

Suscitada pela 3ª Turma deste Regional a inconstitucionalidade inte-
gral do Decreto nº 4.887/2003, transcrevo em sua completude o referi-
do texto normativo:

“DECRETO Nº 4.887, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2003.
Regulamenta o procedimento para identifi cação, reconhecimento, delimitação, demar-

cação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
de que trata o art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
incisos IV e VI, alínea a, da Constituição e de acordo com o disposto no art. 68 do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias,

DECRETA:
Art. 1º Os procedimentos administrativos para a identifi cação, o reconhecimento, a 

delimitação, a demarcação e a titulação da propriedade defi nitiva das terras ocupadas por 
remanescentes das comunidades dos quilombos, de que trata o art. 68 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, serão procedidos de acordo com o estabelecido neste Decreto.
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Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fi ns 
deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específi cas, com presunção de ancestrali-
dade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

§ 1º Para os fi ns deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos será atestada mediante autodefi nição da própria comunidade.

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas 
para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

§ 3º Para a medição e a demarcação das terras, serão levados em consideração critérios de 
territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo facul-
tado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedimental.

Art. 3º Compete ao Ministério do Desenvolvimento Agrário, por meio do Instituto 
Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra, a identifi cação, o reconhecimento, 
a delimitação, a demarcação e a titulação das terras ocupadas pelos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, sem prejuízo da competência concorrente dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios.

§ 1º O Incra deverá regulamentar os procedimentos administrativos para identifi cação, 
reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas pelos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos, dentro de sessenta dias da publicação deste Decreto.

§ 2º Para os fi ns deste Decreto, o Incra poderá estabelecer convênios, contratos, acordos 
e instrumentos similares com órgãos da administração pública federal, estadual, municipal, 
do Distrito Federal, organizações não governamentais e entidades privadas, observada a 
legislação pertinente.

§ 3º O procedimento administrativo será iniciado de ofício pelo Incra ou por requeri-
mento de qualquer interessado.

§ 4º A autodefi nição de que trata o § 1º do art. 2º deste Decreto será inscrita no Cadastro 
Geral junto à Fundação Cultural Palmares, que expedirá certidão respectiva na forma do 
regulamento.

Art. 4º Compete à Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, da 
Presidência da República, assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário 
e o Incra nas ações de regularização fundiária, para garantir os direitos étnicos e territo-
riais dos remanescentes das comunidades dos quilombos, nos termos de sua competência 
legalmente fi xada.

Art. 5º Compete ao Ministério da Cultura, por meio da Fundação Cultural Palmares, 
assistir e acompanhar o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Incra nas ações de regu-
larização fundiária, para garantir a preservação da identidade cultural dos remanescentes das 
comunidades dos quilombos, bem como para subsidiar os trabalhos técnicos quando houver 
contestação ao procedimento de identifi cação e reconhecimento previsto neste Decreto.

Art. 6º Fica assegurada aos remanescentes das comunidades dos quilombos a parti-
cipação em todas as fases do procedimento administrativo, diretamente ou por meio de 
representantes por eles indicados.

Art. 7º O Incra, após concluir os trabalhos de campo de identifi cação, delimitação e 
levantamento ocupacional e cartorial, publicará edital por duas vezes consecutivas no Diário 
Ofi cial da União e no Diário Ofi cial da unidade federada onde se localiza a área sob estudo, 
contendo as seguintes informações:
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I – denominação do imóvel ocupado pelos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos;

II – circunscrição judiciária ou administrativa em que está situado o imóvel;
III – limites, confrontações e dimensão constantes do memorial descritivo das terras a 

serem tituladas; e
IV – títulos, registros e matrículas eventualmente incidentes sobre as terras consideradas 

suscetíveis de reconhecimento e demarcação.
§ 1º A publicação do edital será afi xada na sede da prefeitura municipal onde está 

situado o imóvel.
§ 2º O Incra notifi cará os ocupantes e os confi nantes da área delimitada.
Art. 8º Após os trabalhos de identifi cação e delimitação, o Incra remeterá o relatório 

técnico aos órgãos e entidades abaixo relacionados, para, no prazo comum de trinta dias, 
opinar sobre as matérias de suas respectivas competências:

I – Instituto do Patrimônio Histórico e Nacional – Iphan;
II – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – Ibama;
III – Secretaria do Patrimônio da União, do Ministério do Planejamento, Orçamento 

e Gestão;
IV – Fundação Nacional do Índio – Funai;
V – Secretaria Executiva do Conselho de Defesa Nacional;
VI – Fundação Cultural Palmares.
Parágrafo único. Expirado o prazo e não havendo manifestação dos órgãos e entidades, 

dar-se-á como tácita a concordância com o conteúdo do relatório técnico.
Art. 9º Todos os interessados terão o prazo de noventa dias, após a publicação e as 

notifi cações a que se refere o art. 7º, para oferecer contestações ao relatório, juntando as 
provas pertinentes.

Parágrafo único. Não havendo impugnações ou sendo elas rejeitadas, o Incra concluirá o 
trabalho de titulação da terra ocupada pelos remanescentes das comunidades dos quilombos.

Art. 10. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos 
incidirem em terrenos de marinha, marginais de rios, ilhas e lagos, o Incra e a Secretaria do 
Patrimônio da União tomarão as medidas cabíveis para a expedição do título.

Art. 11. Quando as terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilom-
bos estiverem sobrepostas às unidades de conservação constituídas, às áreas de segurança 
nacional, à faixa de fronteira e às terras indígenas, o Incra, o Ibama, a Secretaria Executiva 
do Conselho de Defesa Nacional, a Funai e a Fundação Cultural Palmares tomarão as 
medidas cabíveis visando garantir a sustentabilidade dessas comunidades, conciliando o 
interesse do Estado.

Art. 12. Em sendo constatado que as terras ocupadas por remanescentes das comuni-
dades dos quilombos incidem sobre terras de propriedade dos Estados, do Distrito Federal 
ou dos Municípios, o Incra encaminhará os autos para os entes responsáveis pela titulação.

Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos 
quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso 
nem tornado inefi caz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, 
objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

§ 1º Para os fi ns deste Decreto, o Incra estará autorizado a ingressar no imóvel de proprie-
dade particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014 575

§ 2º O Incra regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória 
disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e a legitimidade do título de propriedade, 
mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.

Art. 14. Verifi cada a presença de ocupantes nas terras dos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos, o Incra acionará os dispositivos administrativos e legais para o 
reassentamento das famílias de agricultores pertencentes à clientela da reforma agrária ou 
a indenização das benfeitorias de boa-fé, quando couber.

Art. 15. Durante o processo de titulação, o Incra garantirá a defesa dos interesses dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos nas questões surgidas em decorrência da 
titulação das suas terras.

Art. 16. Após a expedição do título de reconhecimento de domínio, a Fundação Cultural 
Palmares garantirá assistência jurídica, em todos os graus, aos remanescentes das comu-
nidades dos quilombos para defesa da posse contra esbulhos e turbações, para a proteção 
da integridade territorial da área delimitada e sua utilização por terceiros, podendo fi rmar 
convênios com outras entidades ou órgãos que prestem essa assistência.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares prestará assessoramento aos órgãos da 
Defensoria Pública quando esses órgãos representarem em juízo os interesses dos remanes-
centes das comunidades dos quilombos, nos termos do art. 134 da Constituição.

Art. 17. A titulação prevista neste Decreto será reconhecida e registrada mediante ou-
torga de título coletivo e pró-indiviso às comunidades a que se refere o art. 2º, caput, com 
obrigatória inserção de cláusula de inalienabilidade, imprescritibilidade e impenhorabilidade.

Parágrafo único. As comunidades serão representadas por suas associações legalmente 
constituídas.

Art. 18. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos, encontrados por ocasião do procedimento de identifi cação, devem ser comu-
nicados ao Iphan.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares deverá instruir o processo para fi ns 
de registro ou tombamento e zelar pelo acautelamento e pela preservação do patrimônio 
cultural brasileiro.

Art. 19. Fica instituído o Comitê Gestor para elaborar, no prazo de noventa dias, plano 
de etnodesenvolvimento, destinado aos remanescentes das comunidades dos quilombos, 
integrado por um representante de cada órgão a seguir indicado:

I – Casa Civil da Presidência da República;
II – Ministérios:
a) da Justiça;
b) da Educação;
c) do Trabalho e Emprego;
d) da Saúde;
e) do Planejamento, Orçamento e Gestão;
f) das Comunicações;
g) da Defesa;
h) da Integração Nacional;
i) da Cultura;
j) do Meio Ambiente;
k) do Desenvolvimento Agrário;
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l) da Assistência Social;
m) do Esporte;
n) da Previdência Social;
o) do Turismo;
p) das Cidades;
III – Gabinete do Ministro de Estado Extraordinário de Segurança Alimentar e Combate 

à Fome;
IV – Secretarias Especiais da Presidência da República:
a) de Políticas de Promoção da Igualdade Racial;
b) de Aquicultura e Pesca; e
c) dos Direitos Humanos.
§ 1º O Comitê Gestor será coordenado pelo representante da Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial.
§ 2º Os representantes do Comitê Gestor serão indicados pelos titulares dos órgãos 

referidos nos incisos I a IV e designados pelo Secretário Especial de Políticas de Promoção 
da Igualdade Racial.

§ 3º A participação no Comitê Gestor será considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada.

Art. 20. Para os fi ns de política agrícola e agrária, os remanescentes das comunidades 
dos quilombos receberão dos órgãos competentes tratamento preferencial, assistência técnica 
e linhas especiais de fi nanciamento, destinados à realização de suas atividades produtivas 
e de infraestrutura.

Art. 21. As disposições contidas neste Decreto incidem sobre os procedimentos ad-
ministrativos de reconhecimento em andamento, em qualquer fase em que se encontrem.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares e o Incra estabelecerão regras de tran-
sição para a transferência dos processos administrativos e judiciais anteriores à publicação 
deste Decreto.

Art. 22. A expedição do título e o registro cadastral a ser procedido pelo Incra far-se-ão 
sem ônus de qualquer espécie, independentemente do tamanho da área.

Parágrafo único. O Incra realizará o registro cadastral dos imóveis titulados em favor dos 
remanescentes das comunidades dos quilombos em formulários específi cos que respeitem 
suas características econômicas e culturais.

Art. 23. As despesas decorrentes da aplicação das disposições contidas neste Decreto 
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas na lei orçamentária anual para tal 
fi nalidade, observados os limites de movimentação e empenho e de pagamento.

Art. 24. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 25. Revoga-se o Decreto nº 3.912, de 10 de setembro de 2001.
Brasília, 20 de novembro de 2003; 182º da Independência e 115º da República.”

Da necessidade de interposição legislativa

Conforme é perceptível da ementa do Decreto nº 4.887/2003, o seu 
objetivo é a regulamentação do artigo 68 do Ato das Disposições Cons-
titucionais Transitórias da Constituição Federal de 1988, dispositivo 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014 577

assim redigido:
“Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando 

suas terras é reconhecida a propriedade defi nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos 
respectivos.”

Ocorre que, da observação de tal processo legislativo, avulta um hia-
to normativo, representado pela ausência de fonte normativa primária 
sob a forma de lei em sentido estrito para a regulamentação do tema.

A teor do contido no inciso II do artigo 5º da Constituição Federal, é 
garantido a todos que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 
alguma coisa a não ser em virtude de lei, bem assim dispõe o artigo 37, 
caput, da mesma Constituição que a Administração Pública pautará seu 
agir pela legalidade, da qual emana o dever e o poder de seus agentes, 
evidenciando a essência do Estado de Direito.

A propósito, rememoro clássica lição de Celso Antônio Bandeira de 
Mello:

“Em suma: é livre de qualquer dúvida e entredúvida que, entre nós, por força dos arti-
gos 5º, II, 84, IV, e 37 da Constituição, só por lei se regula liberdade e propriedade; só por 
lei se impõem obrigações de fazer ou não fazer. Vale dizer: restrição alguma à liberdade 
ou à propriedade pode ser imposta se não estiver previamente delineada, confi gurada e 
estabelecida em alguma lei, e só para cumprir dispositivos legais é que o Executivo pode 
expedir decretos e regulamentos.” (Curso de Direito Administrativo. 19. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2005. p. 323)

No mesmo sentido do respeito à legalidade, guardando, entretanto, 
maior especifi cidade com o objeto agora examinado, dispõe o inciso IV 
do artigo 84 da Constituição Federal que compete ao Presidente da Re-
pública “sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expe-
dir decretos e regulamentos para sua fi el execução”. A regra transcrita 
principia pela descrição da participação do chefe do Poder Executivo 
no processo legislativo ordinário, concluindo por limitar seu poder pró-
prio de regulamentação, de modo que se faça segundo as leis, ou seja, 
de conformidade com a lei formal. Consectário da assertiva é o fato de 
que, como regra, antes do decreto regulamentar deve haver lei formal.

É bem verdade que o sistema contempla regra de exceção, represen-
tada pelo inciso VI do mesmo artigo, que autoriza a edição de decreto 
independente de lei, o denominado regulamento autônomo, para os es-
tritos temas arrolados, quais sejam:
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“a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento 
de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos;

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;”

Desse modo, à exceção das hipóteses acima, é imperativa a prévia 
elaboração normativa sob a forma de lei.

Reconheço, de outro tanto, que o Supremo Tribunal Federal conta 
com precedente segundo o qual, a partir da manifesta desnecessidade 
de interposição legislativa, em virtude da extrema clareza e da sufi ci-
ência dos termos da matriz constitucional, é permitida a direta regula-
mentação pela via do decreto autônomo. Segue o precedente, transcrito 
por sua ementa:

“I. Ação direta de inconstitucionalidade: objeto. Tem-se objeto idôneo à ação direta 
de inconstitucionalidade quando o decreto impugnado não é de caráter regulamentar 
de lei, mas constitui ato normativo que pretende derivar o seu conteúdo diretamente da 
Constituição. II. Ação direta de inconstitucionalidade: legitimação das entidades nacionais 
de classe que não depende de autorização específi ca dos seus fi liados. III. Ação direta de 
inconstitucionalidade: pertinência temática. 1. A pertinência temática, requisito implícito 
da legitimação das entidades de classe para a ação direta de inconstitucionalidade, não 
depende de que a categoria respectiva seja o único segmento social compreendido no 
âmbito normativo do diploma impugnado. 2. Há pertinência temática entre a fi nalidade 
institucional da Confederação Nacional das Profi ssões Liberais – que passou a abranger a 
defesa dos profi ssionais liberais, ainda que empregados – e a lei questionada, que fi xa limite 
à remuneração dos servidores públicos. IV. Servidor público: teto de remuneração (CF, art. 
37, XI): autoaplicabilidade. Dada a efi cácia plena e a aplicabilidade imediata, inclusive aos 
entes empresariais da administração indireta, do art. 37, XI, da Constituição e do art. 17 
do ADCT, a sua implementação – não dependendo de complementação normativa – não 
parece constituir matéria de reserva à lei formal e, no âmbito do Executivo, à primeira vista, 
podia ser determinada por decreto, que encontra no poder hierárquico do Governador a sua 
fonte de legitimação.” (ADI 1590 MC, Relator o Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, 
julgado em 19.06.1997, DJ 15.08.1997)

De se anotar, contudo, que o caso sob exame não se amolda a ne-
nhuma das exceções discorridas acima. Primeiro, porque o Decreto nº 
4.887/2003 não versa sobre a extinção de funções ou cargos públicos 
e, quando dispõe sobre a atribuição de competências institucionais no 
caput dos artigos 3º, 4º e 5º, bem assim a respeito da instituição de Co-
mitê Gestor (art. 19), não exclui eventual aumento de despesa no artigo 
23, desfi gurando, desse modo, a hipótese constitucionalmente autori-
zada de regulamento autônomo. Segundo, porque, do acurado exame 
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do artigo 68 do ADCT/CF, não se divisa norma dotada de autoaplica-
bilidade, seja à vista da complexidade temática, visível de seus termos, 
que notadamente exprimem conceitos carecedores de integração, seja 
de suas vastas lacunas.

Aprofundando o ponto, reconheço que, em relação à regra contida 
no artigo 68 do ADCT/CF, é defendida a inserção entre “as normas 
defi nidoras dos direitos e garantias fundamentais”, que “têm aplicação 
imediata” a teor do § 1º, artigo 5º, da Constituição Federal. Não desco-
nheço, de outro vértice, que, segundo o moderno constitucionalismo, 
toda regra é dotada de mínima densidade normativa, de modo a viabili-
zar sua aplicação, o que de certa forma corresponde à efi cácia mínima 
outrora sustentada.

Acontece que, tornando ao exame minudente do enunciado do artigo 
68 do ADCT/CF, identifi co insufi ciência de densidade normativa ao fi m 
de dispensar sua regulamentação por interposição legislativa mediante 
lei formal. Em outras palavras: afi gura-se indeclinável a necessidade 
de edição de lei ordinária. Tal avulta da complexidade e da absoluta 
indeterminação de seus termos. Assim, é impositiva a formulação dos 
seguintes questionamentos: é patente da leitura do preceptivo o seguro 
alcance da defi nição de quilombo, de comunidade dos quilombos, de 
remanescente de tal comunidade e do que corresponde a terras de tais 
remanescentes? Do mesmo modo: por qual procedimento será levada 
a efeito a emissão de títulos de propriedade aos reconhecidos rema-
nescentes, considerando ainda o fator complicador representado pela 
existência de titulação pretérita? A resposta é desenganadamente pela 
negativa, ou seja, não há alcance seguro acerca das defi nições, tampou-
co se depreende por qual procedimento serão atingidos os resultados 
almejados.

Consigno que, no tópico específi co da defi nição do procedimento 
para a emissão dos títulos de propriedade, foi sustentada nos autos a 
incidência do § 1º do artigo 216 da Constituição Federal, dotado da 
seguinte redação:

“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imate-
rial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)
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§ 1º – O Poder Público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o 
patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento 
e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação.”

Foi defendido o ponto de vista segundo o qual, por constituírem os 
quilombos patrimônio cultural brasileiro, a sua proteção se daria pela 
via da desapropriação. Respeitosamente discordo do entendimento, não 
havendo falar em aplicação das regras acima, já que a desapropriação 
do patrimônio cultural desserve à hipótese de retirada de um bem da 
esfera alheia para a imediata transferência pura e simples ao domínio 
privado, fi m almejado pelo artigo 68 do ADCT/CF. Os escopos norma-
tivos são distintos, cumprindo ao patrimônio cultural por essência ser 
desapropriado para a sua permanência no domínio público. A solução 
alvitrada para o patrimônio cultural brasileiro situado nos quilombos é 
o tombamento (§ 5º, art. 216, CF), instituto de direito administrativo 
diverso da desapropriação, que evidentemente desinteressa na presente 
quadra aos reivindicantes da área em exame nestes autos.

Por todo o desenvolvido, inelutável a edição de lei formal.

Da alegada existência de lei formal sobre o tema

No curso da demanda, foi aventada a existência de lei formal apta à 
regulamentação do artigo 68 do ADCT/CF.

A hipótese que examino por primeiro consiste na viabilidade da re-
gulamentação do tema específi co da titulação aos interessados, na for-
ma dos diplomas legais de regência dos casos de desapropriação alber-
gados pelo direito vigente. Assim, seja pelo enquadramento do caso dos 
autos na modalidade de desapropriação por necessidade ou utilidade 
pública, regida pelo Decreto-Lei nº 3.365, seja na espécie relacionada 
ao interesse social, normatizada pelas Leis nos 4.132 e 8.629 e pela Lei 
Complementar nº 76, haveria suporte normativo sufi ciente.

Novamente manifesto minha respeitosa discordância, asseverando 
que a sustentada desapropriação, supostamente decorrente da aplicação 
do artigo 68 do ADCT/CF, não se confunde com as modalidades acima 
identifi cadas. Cada qual possui o seu escopo e as suas consequências 
específi cas, que destoam do instituto em análise. A desapropriação por 
necessidade ou utilidade pública supõe o atendimento ao interesse pú-
blico com nítida feição coletiva ampla e a permanência do patrimô-
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nio no domínio público, ao passo que, no caso ora versado, o interesse 
agasalhado tem amplitude consideravelmente menor e o bem passará 
imediatamente ao domínio privado após a eventual expropriação. Já a 
desapropriação por interesse social tem por objetivo coibir a manuten-
ção da propriedade sem a realização de sua função social, fi nalidade 
notadamente diversa da espécie ora examinada, ao menos pelo que se 
dessome do enunciado do artigo 68 do ADCT/CF. Substancialmente 
distintos os institutos jurídicos, não há como acolher a tese de aplicação 
dos aludidos diplomas legais.

A segunda alegativa de existência de lei formal apta à regulamenta-
ção do artigo 68 do ADCT/CF indica para os diplomas de internalização 
ao direito brasileiro da Convenção nº 169 da Organização Internacional 
do Trabalho – OIT. Trata-se do Decreto Legislativo nº 143/2002 e do 
Decreto Presidencial nº 5.051/2004, que, a teor do § 3º do artigo 5º da 
Constituição Federal, são dotados de estatura normativa privilegiada no 
direito pátrio.

Ouso novamente discordar da aplicabilidade vindicada, na medida 
em que não há cogitar da subsunção almejada. Explico: a convenção 
internalizada incide quanto a povos tribais e indígenas (artigo 1º, item 
1, a e b), sujeitos, ao que tudo parece indicar, diversos dos contempla-
dos no artigo 68 do ADCT/CF, já que esses, pelo que se pode intuir, não 
vivem em tribos em sentido próprio, tampouco são aborígenes. Ainda 
que assim não fosse, o artigo 14 da convenção, expressamente indicado 
no curso deste processo, ao tratar do reconhecimento aos povos interes-
sados do direito de propriedade das terras tradicionalmente ocupadas, 
limita-se à preceituação para que os Estados signatários deem especial 
atenção ao tema, adotem medidas necessárias e instituam procedimen-
tos adequados, sem qualquer especifi cação, como, aliás, não poderia 
deixar de ser, com o fi to de preservar as autonomias internas.

Transcrevo os dispositivos da Convenção nº 169 da Organização In-
ternacional do Trabalho mencionados:

“PARTE 1 – POLÍTICA GERAL
Artigo 1º
1. A presente convenção aplica-se:
a) aos povos tribais em países independentes, cujas condições sociais, culturais e eco-

nômicas os distingam de outros setores da coletividade nacional, e que estejam regidos, 
total ou parcialmente, por seus próprios costumes ou tradições ou por legislação especial;
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b) aos povos em países independentes, considerados indígenas pelo fato de descenderem 
de populações que habitavam o país ou uma região geográfi ca pertencente ao país na época 
da conquista ou da colonização ou do estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, 
seja qual for sua situação jurídica, conservam todas as suas próprias instituições sociais, 
econômicas, culturais e políticas, ou parte delas.

(...)
Artigo 14
1. Dever-se-á reconhecer aos povos interessados os direitos de propriedade e de posse 

sobre as terras que tradicionalmente ocupam. Além disso, nos casos apropriados, deverão 
ser adotadas medidas para salvaguardar o direito dos povos interessados de utilizar terras 
que não estejam exclusivamente ocupadas por eles, mas às quais, tradicionalmente, tenham 
tido acesso para suas atividades tradicionais e de subsistência. Nesse particular, deverá ser 
dada especial atenção à situação dos povos nômades e dos agricultores itinerantes.

2. Os governos deverão adotar as medidas que sejam necessárias para determinar as 
terras que os povos interessados ocupam tradicionalmente e garantir a proteção efetiva dos 
seus direitos de propriedade e posse.

3. Deverão ser instituídos procedimentos adequados no âmbito do sistema jurídico 
nacional para solucionar as reivindicações de terras formuladas pelos povos interessados.”

A terceira hipótese de existência de lei formal apta à regulamenta-
ção do artigo 68 do ADCT/CF recai sobre os seguintes dispositivos: 
inciso III, artigo 2º, Lei nº 7.668/1988; c, inciso IV, artigo 14, Lei nº 
9.649/1998, com a redação atribuída pela Medida Provisória nº 2.216-
37/2001; e c, inciso V, artigo 27, Lei nº 10.683/2003. Trata-se de regras 
meramente indicativas de competências administrativas sobre o tema 
em debate para a Fundação Cultural Palmares, assim como para o Mi-
nistério da Cultura, sem alcançar o escopo apontado, qual seja o de 
efetivamente regulamentar a matéria.

Assim, é evidenciada a impropriedade dos diplomas normativos re-
feridos para o fi m de regulamentar a matéria à guisa de lei formal.

Da utilidade do instituto da desapropriação indireta

Solução ponderada nos autos para o efeito de contornar a ausência 
de lei formal para a regulamentação do artigo 68 do ADCT/CF foi a 
adoção do instituto de construção jurisprudencial representado pela de-
sapropriação indireta.

Com efeito, reputo despropositada a ponderação, uma vez que o es-
bulho por autoria do Poder Público, sem prévia indenização ao parti-
cular, com o fi to de após realizar imediata transferência patrimonial a 
particulares, é inconcebível no âmbito do Estado de Direito, por mani-
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festamente inconstitucional (incisos XXII e XXIV, artigo 5º), depondo 
inclusive contra a legitimidade do instituto albergado no artigo 68 do 
ADCT/CF.

Da relevância do princípio democrático

Entendo que, no tratamento de tão importante conquista, representa-
da pelo direito ora em comento, representativo de fruto havido no seio 
de uma Constituição democrática, não deve ser olvidado o princípio 
democrático inscrito no seu artigo 1º, de modo que, para a legitimação 
da mencionada conquista, como antes referido, há de ser inaugurado 
o adequado processo legislativo perante o Congresso Nacional, com a 
consequente edição da indispensável lei formal para a regulamentação 
do tema.

Da insegurança jurídica

Conforme bem apreendido pelo Juízo de origem por ocasião da pro-
lação da sentença de procedência dos pedidos, a regulamentação exclu-
siva do tema ora debatido pela via do decreto presidencial representa 
considerável risco à segurança jurídica (caput, artigo 5º, Constituição 
Federal). Tal se afi rma, tendo em linha de conta o histórico da regula-
mentação do artigo 68 do ADCT/CF, conforme empreendida pela Pre-
sidência da República nos anos de 2001 e de 2003.

Explico: o tratamento conceitual do tema é substancialmente dis-
crepante do cotejo do primeiro decreto presidencial, o Decreto nº 
3.912, de 10.09.2001, com o segundo decreto presidencial, o Decreto 
nº 4.887/2003, de 20.11.2003, com consequências práticas completa-
mente diversas, merecendo destaque ainda o reduzido intervalo entre a 
edição de um e de outro.

Passo à transcrição da matriz conceitual do primeiro decreto:
“Art. 1º Compete à Fundação Cultural Palmares – FCP iniciar, dar seguimento e con-

cluir o processo administrativo de identifi cação dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos, bem como de reconhecimento, delimitação, demarcação, titulação e registro 
imobiliário das terras por eles ocupadas.

Parágrafo único. Para efeito do disposto no caput, somente pode ser reconhecida a 
propriedade sobre terras que:

I – eram ocupadas por quilombos em 1888; e
II – estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos em 5 de 
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outubro de 1988.” (grifei)

Já no segundo decreto, a defi nição está assim disposta:
“Art. 2º Consideram-se remanescentes das comunidades dos quilombos, para os fi ns 

deste Decreto, os grupos étnico-raciais, segundo critérios de autoatribuição, com trajetória 
histórica própria, dotados de relações territoriais específi cas, com presunção de ancestra-
lidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida.

§ 1º Para os fi ns deste Decreto, a caracterização dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos será atestada mediante autodefi nição da própria comunidade.

§ 2º São terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos as utilizadas 
para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural.

§ 3º Para a medição e a demarcação das terras, serão levados em consideração critérios 
de territorialidade indicados pelos remanescentes das comunidades dos quilombos, sendo 
facultado à comunidade interessada apresentar as peças técnicas para a instrução procedi-
mental.” (grifei)

Denota-se, no primeiro decreto, a adoção de um critério com cunho 
geográfi co e histórico, ao passo que, no segundo, um parâmetro emi-
nentemente sociológico, viável por meio de autodefi nição.

Faço remissão aos termos da sentença quanto ao ponto:
“Reveladora dessa mudança radical de rumo no tratamento do tema é a alteração no 

quadro político do País, a partir das eleições de 2002.
Não é fruto da coincidência que o Decreto nº 3.912/01 foi assinado pelo ex-presidente 

Fernando Henrique Cardoso, enquanto o Decreto nº 4.887/03 foi expedido durante o man-
dato do atual presidente Luis lnácio Lula da Silva.

Sem se alinhar a uma opção política ou outra, resta evidente que cada governo emprestou 
ao art. 68 do ADCT o signifi cado que corresponde à linha ideológica de cada partido. Aliás, 
é natural que assim o seja, sendo inconcebível que as administrações sejam rebeldes com 
seus compromissos históricos.

No entanto, se é verdade que os fatos sejam assim, não é menos verdade que o Direito 
tenha que ser refém dos fatos. Afi nal, o Direito não é a Ciência do ser, mas do dever ser, 
sendo seu papel conter, quando necessário, a rebelião dos fatos.

O quadro que se apresenta é claro: existe uma necessidade premente de discussão 
sobre os limites e o alcance do art. 68 do ADCT. No entanto, essa discussão deve ocorrer 
no foro adequado, que é o Congresso Nacional. Se é inegável que cabe ao Poder Judiciário 
sindicar eventual regulamentação do tema, também não se pode excluir a necessidade de 
prévio debate político, a partir de um texto legal que refl ita a vontade do povo, e não a da 
administração que expede o decreto.

Não tenho a menor dúvida de que, na hipótese de alteração do quadro político do País, 
nova regulamentação ocorrerá, cuja instabilidade é incompatível com a relevância de tema 
de índole constitucional.

Trata-se de uma inocente ilusão afi rmar que o art. 68 do ADCT já apresenta algum 
conteúdo sufi cientemente explícito na defi nição dos interesses nele regulados, a dispensar 
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eventuais defi nições legais, reservando-se ao decreto o papel de defi nidor de meros proce-
dimentos.” (evento nº 2, SENT174)

Na esteira de tão lúcidas considerações, fi ca evidente que a regula-
mentação do tema em análise não pode fi car ao sabor das marés dos 
governos pela via do decreto presidencial, sob pena de inconstitucional 
insegurança jurídica, a envolver direitos sabidamente fundamentais, 
com direta repercussão na esfera jurídica de terceiros.

Dos precedentes sobre o tema

Foram indicados nos autos alguns precedentes sobre o tema, em re-
lação aos quais faço breve consideração, em razão do reduzido relevo 
para o desate da questão constitucional ora abordada.

Quanto ao caso do Quilombo de Caçandoca, situado no Município 
de Ubatuba, Estado de São Paulo, a rede mundial de computadores dá 
notícia de que foi objeto de desapropriação por interesse social median-
te decreto presidencial, com reconhecimento parcial da área pretendi-
da, além de outra parcela localizada em área de marinha, igualmente 
franqueada pelo Poder Público (http://www.mda.gov.br/portal/noticias/
item?item_id=3566675). Não houve informação sobre a específi ca ar-
guição de inconstitucionalidade a respeito do Decreto nº 4.887/2003.

A propósito do Quilombo da Marambaia, localizado no Município 
do Rio de Janeiro, em área até então de propriedade da União, caso 
apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça na sede do Recurso Espe-
cial nº 931.060-RJ, Relator o Ministro Benedito Gonçalves, 1ª Turma, 
com publicação em 19.03.2010, a questão da inconstitucionalidade do 
Decreto nº 4.887/2003 não foi arguida, tendo os votos integrantes do 
acórdão laborado nos limites da perspectiva da presunção de constitu-
cionalidade do diploma normativo. Em relação ao processo, pende de 
exame no Supremo Tribunal Federal recurso extraordinário versando 
temática diversa da ora vertida.

No tocante ao caso do Quilombo da Família Silva, situado no Muni-
cípio de Porto Alegre, conforme destacado no princípio deste voto, hou-
ve a suscitação do incidente de arguição de inconstitucionalidade pela 
3ª Turma para exame por esta Corte Especial. Ocorre que a suscitação 
foi equivocada, uma vez que tomou por base o decreto expropriatório 
da área, ato administrativo de efeitos concretos, que culminou com o 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014586

não conhecimento do incidente de inconstitucionalidade. Tornados os 
autos à 3ª Turma, os recursos interpostos foram apreciados, sem invoca-
ção acerca da inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003. O tema 
foi decidido na perspectiva da desapropriação por interesse social, com 
suporte nos artigos 215 e 216 da Constituição Federal, além do artigo 
68 do ADCT/CF.

Outros precedentes nos Tribunais Federais não tiveram a constitu-
cionalidade atacada pelas partes, como, por exemplo, o caso da Lagoa 
da Pedra, Arraias/TO, uma ação civil pública movida pelo Ministério 
Público Federal contra a União e o Incra para concluir demarcação 
sobre terras públicas (TRF1, AC nº 0015813-88.2009.4.01.4300), e o 
da Comunidade Preto Forro, sobre terras do Estado do Rio de Janeiro, 
ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal contra a 
União, o Incra e o Município de Cabo Frio/RJ (TRF2, AC nº 0000313-
63.2003.4.02.5108). Já no Supremo Tribunal Federal, alguns incidentes 
vertidos em mandado de segurança, nº 29.362, relator o Ministro Celso 
de Mello, tendo por objeto a área denominada Invernada dos Negros, 
em Santa Catarina, e nº 28.675, relator o Ministro Joaquim Barbosa, 
área em Salto do Pirapora, em São Paulo, manejados em face de de-
cretos presidenciais expropriatórios por interesse social, tiveram seus 
cursos obviados em razão da impropriedade da via.

À luz dessas informações, fi ca evidenciado o fato de que deixou de 
haver, nos referidos casos, abordagem específi ca sobre a inconstitucio-
nalidade do Decreto nº 4.887/2003, tema sobre o qual ora me detenho.

Do início do julgamento da ADI nº 3.239

Por iniciativa do então Partido da Frente Liberal, foi proposta a Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 3.239, visando ao reconhecimento 
acerca da inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, tendo como 
relator sorteado o Ministro Cezar Peluso. A ação foi processada com 
tramitação direta (artigo 12, Lei nº 9.868/99) e logrou informações da 
Presidência da República e parecer da Procuradoria-Geral da República 
no sentido de sua improcedência. Após sucessivos pedidos de integra-
ção na qualidade de amicus curiae, com acolhimento parcial, além de 
requerimentos de audiência pública, que foram indeferidos, o processo 
foi apresentado a julgamento em 18.04.2012. O Ministro Cezar Pelu-
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so votou no sentido da procedência do pedido, afi rmando a integral 
inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003, tendo modulado os 
efeitos da declaração de forma a preservar a validade dos títulos de 
propriedade já deferidos com base no texto normativo. Proferido o voto 
pelo relator, a Ministra Rosa Weber pediu vista dos autos, circunstância 
que ocasionou a suspensão do julgamento até a presente data.

Cumpre neste momento o registro acerca dos principais fundamen-
tos adotados pelo Ministro Cezar Peluso em seu voto, sobre os quais, de 
forma sucinta, passo a discorrer: a) o Decreto nº 4.887/2003 não extrai 
seu fundamento de validade das Leis nos 7.668/1988 e 9.784/1999; b) 
o aludido decreto não representa caso de decreto autônomo autorizado 
pela Constituição Federal, fi gurando, assim, na qualidade de diploma 
normativo dotado de inconstitucionalidade formal; c) o artigo 68 do 
ADCT/CF requer lei formal integrativa de seu conteúdo para a identi-
fi cação das terras de que trata, dos benefi ciários e do procedimento de 
titulação, e tal lei formal ainda não foi editada; d) viola a legalidade a 
sucessiva edição de decretos presidenciais para a regulamentação do 
tema; e) o Decreto nº 4.887/2003 incorre em inconstitucionalidade ma-
terial, representada pelo fato de que o artigo 68 do ADCT/CF labora 
com o critério histórico para a defi nição das comunidades dos quilom-
bos, ao passo que sua regulamentação adota critérios metajurídicos; f) 
há igualmente inconstitucionalidade material ao permitir a autodefi ni-
ção pelos membros dos quilombos e a indicação da área territorial pe-
los próprios interessados, ao prever a impenhorabilidade da área e ao 
ofender o devido processo legal mediante a garantia aos membros das 
comunidades dos quilombos de participação no procedimento desde o 
início, sem garantir aos terceiros titulares das áreas igual direito, já que 
serão comunicados por edital e apenas após a conclusão dos trabalhos 
de identifi cação, delimitação e levantamento ocupacional e cartorial 
pelo Incra; g) a Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho desserve à condição de suporte normativo para o decreto exa-
minado, uma vez que trata sobre grupos étnicos nos quais não guardam 
inserção as comunidades dos quilombos; h) o decreto contempla nova 
hipótese de desapropriação sem base legal; e i) a aplicação do diploma 
discutido acarreta o agravamento dos confl itos agrários e a insatisfação 
dos benefi ciários, na medida em que impõe inumeráveis etapas até o 
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resultado fi nal almejado pelas comunidades interessadas.
A partir do exame do substancial arrazoado desenvolvido pelo Mi-

nistro Cezar Peluso, não tenho como deixar de emprestar minha adesão 
a sua argumentação, que, aliás, é subscrita em alguns dos tópicos ante-
riores.

Informo que o voto proferido pelo Ministro Cezar Peluso, em dois 
fragmentos, é disponibilizado nos seguintes endereços eletrônicos: 
http://www.youtube.com/watch?v=VNVstIi0nWk e http://www.youtu-
be.com/watch?v=ZV94XhbFV6s.

Do primado da legalidade

Conclui-se de todo o desenvolvido acima que é indeclinável a edição 
de lei formal integrativa do conteúdo do artigo 68 do ADCT/CF, com-
provadamente inexistente até o presente momento. A necessidade de 
interposição legislativa, ao mesmo tempo que representa imposição à 
vista do primado da legalidade, signifi ca garantia social de supremo re-
levo para o tema relacionado à afi rmação dos direitos dos remanescen-
tes das comunidades dos quilombos, já que devem ser assegurados na 
exata dimensão dos fundamentos e dos objetivos republicanos inscritos 
nos artigos 1º e 3º da Constituição Federal. Tal linha de compreensão, 
para além de afi ançar legalidade aos procedimentos, confere legitimi-
dade à conquista almejada.

Da conclusão

Com suporte nos fundamentos alinhavados até agora, fi rmo minha 
posição no sentido da inconstitucionalidade integral do Decreto nº 
4.887/2003, ante sua ofensa aos seguintes dispositivos constitucionais:

“Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados 
e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem 
como fundamentos:

(...)
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes 

eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”
“Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
(...)
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.”
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“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
II – ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 

de lei;
(...)
XXII – é garantido o direito de propriedade;
(...)
XXIV – a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou 

utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, 
ressalvados os casos previstos nesta Constituição;

(...)”
“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e efi ciência e, também, ao seguinte:

(...)”
“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
IV – sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regu-

lamentos para sua fi el execução;
(...)
VI – dispor, mediante decreto, sobre:
a) organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento 

de despesa nem criação ou extinção de órgãos públicos; (Incluída pela Emenda Constitu-
cional nº 32, de 2001)

b) extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos;
(...)”
“Art. 216. Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imate-

rial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, 
à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem:

(...)
§ 5º – Ficam tombados todos os documentos e os sítios detentores de reminiscências 

históricas dos antigos quilombos.”
“ADCT – Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam 

ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defi nitiva, devendo o Estado emitir-lhes 
os títulos respectivos.”

Da lacuna normativa

Com o objetivo de esclarecer acerca da lacuna normativa deixada 
pelo reconhecimento de inconstitucionalidade ora empreendido, anoto 
que, no retorno da causa para a 3ª Turma, fi ca evidentemente garanti-
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da ao colegiado a possibilidade de suscitação de novo incidente de in-
constitucionalidade, agora em face do Decreto nº 3.912, de 10.09.2001, 
antecedente normativo do Decreto nº 4.887/2003, se assim entender. 
Afasto, de outro tanto, à vista dos limites objetivos fi xados pela 3ª Tur-
ma por ocasião da suscitação do incidente agora analisado, a apreciação 
sobre a eventual inconstitucionalidade do Decreto nº 3.912/2001 nesta 
assentada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer desta arguição de inconstitucio-
nalidade para promover o seu acolhimento de modo a afi rmar a integral 
inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003.

É o voto.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Luiz Carlos de Castro Lugon: Com a devi-
da vênia, ouso divergir da solução expressa no voto da ilustre Relatora.

Cumpre, inicialmente, fazer um breve comentário a respeito da con-
ceituação de quilombo. Primeiramente, vai-se ao ano de 1740, que é 
quando aparece esta defi nição: “toda habitação de negros fugidos que 
passem de cinco em parte despovoada, ainda que não tenham ranchos 
levantados nem se achem pilões nele”. Isso foi registrado pelo Conse-
lho Ultramarino em uma correspondência ao Rei de Portugal. Isso é o 
que a história ofi cial registrou, e o que aprendemos na escola; essa é a 
versão “ofi cial” da história.

Muito tempo depois, Artur Ramos (1953), Edson Carneiro (1957) e 
Clóvis Moura (1959) modifi caram esse conceito, deram-lhe uma ampli-
tude, propiciaram uma evolução; mas estes, a meu ver, ainda laboraram 
em equívoco, situando o quilombo no passado. Quando se fala em “re-
manescentes de sociedades quilombolas”, quer-se evitar uma discussão 
quanto à real presença de quilombos hoje. Se respeitada a diferença, se 
preservado o direito à diferença, ter-se-á também o quilombo do futuro.

A Associação Brasileira de Antropologia, em 1994, defi niu o qui-
lombo como “toda comunidade negra rural que agrupe descendentes 
de escravos, vivendo de cultura de subsistência, onde as manifestações 
culturais têm forte vínculo com o passado”.
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A prosseguir-se a nociva política histórica de branqueamento, estar-
se-ia negando ao quilombola o próprio direito de ser ele mesmo, de 
manter os seus costumes, a sua história, a sua cultura.

Maria Fátima Roberto Machado (Quilombos, Cabixis e Caburés: 
índios e negros em Mato Grosso no século XVIII. In: REUNIÃO BRA-
SILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 25, 2006, Goiânia. Associação Bra-
sileira de Antropologia) bem fez estampar o que era um quilombo no 
passado, informando que, ainda lá pelos idos daquele dia trágico em 
que o quilombo de Vila Bela foi exterminado no Mato Grosso, 19 de 
junho de 1795, fez-se o seguinte inventário: negros, seis; índios, oito; 
índias, 19; caburés, dez; caburés fêmeas, 11. E não havia só caburés, 
havia também cabixis, mulheres índias aprisionadas em guerras com 
tribos vizinhas, o que propiciava maior miscigenação. Caburé é o cafu-
zo propriamente dito. Nos quilombos, de uma maneira geral no Brasil, 
havia não só negros, mas também índios, e também mestiços, e também 
brancos. Então, a qualquer coisa que se diga em relação a quilombo, há 
que se imprimir uma visão antropológica. Quem mais que um antropó-
logo para dizer o que era quilombo, o que não era quilombo, o que hoje 
é quilombo, o que deixou de ser quilombo; ou, diante da exigência de 
um formalismo de regra, vamos dizer: quem mais vai saber o que é re-
manescente de quilombo? É preciso, sim, fazer essa digressão histórica, 
aliada a um estudo do presente, com olhos também no futuro. Alguém, 
em sã consciência, pode recusar que a nossa Constituição mostra evi-
dente vontade de preservação do quilombo como comunidade cultural?

Mas chegamos aos dias de hoje, e alguém vem dizer: “Ah, mas pre-
cisa ser grupo tribal”. Bom, o que vamos ter? Vamos ter o quilombola 
negro. Mas ele não pode ser só negro: ele tem que ser negro e ter tribo. 
Seria propriamente o negro afrodescendente ou seria o chamado “ne-
gro da terra”? Porque, se olharmos as belíssimas fotos de Sebastião 
Salgado, mostrando índios atuais, vamos ver que, por mais que a visão 
rousseauniana do bon sauvage quisesse mascarar a realidade, temos ín-
dios de pele bastante escura e temos até uma determinação pombalina 
proibindo que se usasse esta expressão “negro” em relação àqueles que 
já se convencionara chamar de “negros da terra”, que eram os índios 
de pele mais escura, cujas tribos vão sempre aparecer com a terminação 
una, que é negro em tupi-guarani; mas, no fi m das contas, dentro de 
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um quilombo, essa miscigenação toda não deixa margem para formar o 
estereótipo de um quilombola tendo-se por base características apenas 
físicas.

O que é um quilombo hoje? Hoje o quilombo é uma comunidade com 
importância cultural, com importância histórica, que necessariamente 
deve ser preservada. Eis um quilombo. As comunidades remanescentes 
de quilombos, no fi m das contas, são os quilombos de hoje. Dando-se 
uma rápida pincelada no objeto ou nos protagonistas, encontro, sim, 
alguma coisa diferente do simplismo da história “ofi cial”; mesmo em 
passado remoto, lá em Mato Grosso, lá em um lugar bastante isolado, 
no ano de 1795, tem-se uma descrição assim:

“Vendo S. Exa. que todos os caburés e índios de maior idade sabiam alguma doutrina 
cristã que aprenderam com os negros e que se instruíram sufi cientemente com gosto nesta 
capital, na qual se lhe acabou de ensinar, e ainda alguns índios adultos, pois todos falavam 
português com a mesma inteligência dos pretos, de quem aprenderam, e como todos estavam 
prontos para receber o batismo, foi pessoalmente assistir a esse sacramento, sendo padrinho 
de alguns, assim como doutros, as principais pessoas dessa vila, cuja função se celebrou no 
dia 06 de outubro, recebendo este sacramento todos os de menor idade e alguns maiores 
que estavam mais instruídos na religião.” (Diário da Diligência... ‘Rondônia’ – Roquette 
Pinto, 1916)

Havia também, dentro desse cenário – e eu vou pedir licença para 
me estender um pouco, mas acho que é bastante útil que se tenha visi-
bilidade do quilombo –, no Quariterê, que é o quilombo de Vila Bela, o 
seguinte quadro:

“Na organização política residia a especifi cidade do quilombo, que nisso se distinguia 
de Palmares e dos quilombos do Ambrósio e de Campo Grande. A forma adotada foi a re-
aleza, havia rei, mas à época da primeira destruição era governado por uma preta viúva, a 
Rainha Teresa de Benguela, assistida por uma espécie de parlamentar com um capitão-mor 
e conselheiro. Como em Palmares, na religião havia um sincretismo entre cristianismo e 
valores religiosos africanos. Quando abatido pela primeira vez, sua população era de 79 
negros homens e mulheres e 30 índios levados a ferro para a Vila Bela, morrendo e fugindo 
muitos. A Rainha Teresa fi cou de tal modo chocada e inconformada com a destruição do 
quilombo, que enlouqueceu. Taunay diz que, ‘quando foi presa, esta negra Amazona parecia 
furiosa. E foi tal a paixão que tomou em ver conduzir para esta Vila que morreu enfure-
cida’. Os vexames e a grande violência que se abateram sobre a Rainha e seu povo, com 
o objetivo expresso da subjugação humilhante, foram demais para Teresa, que encontrou 
na loucura uma forma de reação, recusando-se a se entregar e a curvar-se à autoridade dos 
brancos. Os quilombolas sofreram castigos cruéis em praça pública, expostos à curiosidade 
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do povo, e foram marcados a ferro com a letra F, conforme determinação de alvará régio. 
O suicídio foi o gesto supremo de rebelião da Rainha à dominação dos brancos.” (Maria 
Fátima Roberto Machado, ob. supracit.)

De lá vem perpetuada uma história de injustiça até os dias de hoje. 
Eu não quero aqui absolutamente falar em obrigação de ressarcimento 
ou de indenização em relação ao passado. Eu quero falar de situação 
de injustiça presente, injustiça de hoje, que o constituinte quis, senão 
reparar, pelo menos mitigar.

Em relação a quilombo, a antropologia é o lugar certo para se saber o 
que é quilombo, quem é quilombola, quem é remanescente de comuni-
dade quilombola. E foi isso que foi feito. A Fundação Palmares fez um 
trabalho cuidadoso para identifi car o pessoal remanescente.

No que tange propriamente à questão de constitucionalidade, é con-
sabido que os direitos fundamentais têm efi cácia imediata. Que funda-
mentalidade é essa? Ela dimana da positivação de determinados princí-
pios, conforme preleciona o ilustre jurista Ingo Wolfgang Sarlet, em sua 
obra A efi cácia dos direitos fundamentais, verbis:

“Mediante a positivação de determinados princípios e direitos fundamentais, na qualidade 
de expressões de valores e necessidades consensualmente reconhecidas pela comunidade 
histórica e especialmente situada, o Poder Constituinte e a própria Constituição transfor-
maram-se, de acordo com a primorosa formulação do ilustre mestre de Coimbra, Joaquim 
José Gomes Canotilho, em autêntica ‘reserva de justiça’, em parâmetro de legitimidade 
ao mesmo tempo formal e material da ordem jurídica estatal. Segundo as palavras do 
conceituado jurista lusitano, ‘o fundamento de validade da constituição (= legalidade) é a 
dignidade do seu reconhecimento como ordem justa (Habermas) e a convicção, por parte 
da colectividade, da sua bondade intrínseca’.”

“Bondade intrínseca”, e fechem-se as aspas.
Peço vênia para integrar a esta fundamentação trechos do brilhante 

voto do Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, que expressa 
quanto ao tratamento jurídico a ser aplicado no caso concreto, sob o 
prisma da moderna hermenêutica, verbis:

“(...) Também vou pedir a máxima vênia à eminente Relatora, com seu brilhante voto. 
Também tenho como autoaplicável a disposição do art. 68 do ADCT, que considero um 
direito fundamental também. E justamente por essa condição de direito fundamental é auto-
aplicável. Mas, também como direito fundamental, ele é princípio. Se recorrermos à teoria 
dos direitos fundamentais do Alexy, veremos que os direitos fundamentais são qualifi cados 
pelo conteúdo como princípios, e os princípios – e aí abandono o Alexy – considero, na 
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linha do Dworkin, como imperativos, como válidos para regular o caso concreto. Na ver-
dade, os direitos fundamentais, que estão incluídos no sistema constitucional, possuem uma 
dupla funcionalidade, uma natureza dúplice, ora se comportando como princípios, ora se 
comportando como regras. Comportam-se como princípios, na medida em que lhe inserem 
cláusulas restritivas gerais com base em outros princípios contrapostos aos que embasam 
os direitos fundamentais. Por outro lado, comportam-se como regras, na medida em que, 
uma vez inseridas as cláusulas restritivas, se aplicam aos casos concretos.

E princípios, senhores, não são mandados de otimização na minha perspectiva, ao 
contrário do que apregoa, talvez, hoje, o entendimento doutrinário majoritário. Esser, por 
exemplo, fala em princípios não jurídicos, juízos de valor, orientações morais. Penso que 
princípio é imperativo. Princípio está no mundo jurídico. Princípio é mais do que regra. 
Não teria sentido exigir complementação para um princípio que é mais do que uma regra e 
que contém a própria regra. Princípios não são meras orientações políticas, mandamentos 
morais; são fontes de direito. Princípios têm a qualidade jurídica e, no caso em que se 
conformam como direitos fundamentais, têm autoaplicabilidade.

Do meu voto, um pouco longo, apenas fi caria nesta referência de um parecer muito 
bem-lançado do Procurador da República Daniel Sarmento, que atua, acredito, no TRF da 
2ª Região, em que ele faz uma resenha preciosa dessa situação específi ca e diz:

‘Uma das principais conquistas do Movimento Negro durante a Assembleia Constituin-
te foi a incorporação ao Texto Magno do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias. O referido preceito constitucional atende simultaneamente a vários objetivos 
de máxima relevância. Por um lado, trata-se de norma que se liga a uma ação da igualdade 
substantiva da justiça social, na medida em que confere direitos territoriais aos integrantes... 
(...) ...os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do 
regime e dos princípios por ela adotados e dos tratados internacionais de que a República 
Federativa do Brasil seja parte.’

A propósito da discussão do alcance da Convenção 169 da OIT, é pacífi co hoje na Corte 
Interamericana dos Direitos Humanos que ele se aplica não só às comunidades tribais, mas 
também às populações tradicionais. Em pelo menos três casos aquela corte reconheceu 
isso. Não só no Suriname, também em dois casos envolvendo o Estado Paraguaio e comu-
nidades indígenas se fez essa extensão, esse elastério que já é hoje pacifi cado no Direito 
Internacional.”

Então, se a questão é de fundamentalidade, aqui está, irrecusavel-
mente, um direito fundamental. A manutenção da própria cultura, o di-
reito à diferença, tudo isso tem a ver com dignidade da pessoa humana, 
é direito fundamental; e, como direito fundamental, o dispositivo cons-
titucional pertinente gera efeitos imediatos. E efeitos imediatos impli-
cam dispensa de qualquer espécie de legislação de transição.

A disposição constitucional que agrega efetividade imediata aos di-
reitos fundamentais nasceu para precatar o que ocorria na égide das 
Constituições passadas, em que havia uma série de direitos arrolados, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014 595

apelidados “normas programáticas”, que pendiam eternamente de regu-
lamentação; regulamentação essa que não vinha e, simplesmente, gran-
de parte da Constituição jamais ganhava vigência, porque faltavam as 
leis a elas pertinentes.

Tenho de dizer e justifi car que, em diversas ocasiões, votei por in-
constitucionalidade por falta de regulamentação; mas isso em se tra-
tando de Direito Tributário, onde é imprescindível a existência de lei 
formal para amparar decreto, em face de que ninguém é obrigado a 
fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Mas 
aqui, in casu, tem-se direito fundamental, que, como tal, guarda efi cácia 
imediata ipso facto de sua positivação constitucional.

No tocante, se, ad argumentandum tantum, admitida necessidade de 
regulamentação, seria de perguntar-se: mas o que falta complementar? 
Vão querer o quê? Que se faça uma lei dizendo aquilo que a Consti-
tuição já diz? Está tudo ali. Então, exige-se uma lei só pro forma, para 
dizer aquilo que já está dito?

Sustentar que se trata de decreto autônomo é posição que não resiste 
a um perfunctório exame. Bem feliz em sua abordagem o douto presen-
tante do Ministério Público Federal, Dr. Domingos Sávio Dresch da Sil-
veira, na sessão da Terceira Turma do dia 16.01.2013, quando averba:

“Agora, o que é preciso ter presente é que o art. 68 do ADCT é regra e não é princípio. 
Portanto, ele se aplica, ele não prescinde de um preenchimento normativo, e por isso não 
há nenhuma inconstitucionalidade, não há nenhuma invasão por parte do Executivo daquilo 
que seria próprio do legislador.

E nessa linha, então, e até, apenas para concluir, permito-me referir também um ar-
gumento importante que é sustentado e creio que esteja nos autos, um parecer da Profa. 
Flávia Piovesan, em que ela sustenta que, se não fosse assim, ainda o Decreto nº 4.887/2003 
estaria a regulamentar a Convenção 169 da OIT. Portanto, ele não seria um decreto autô-
nomo, ele estaria a regulamentar a Convenção 169, e por isso não sofreria dessa eiva de 
inconstitucionalidade. Da mesma forma, ele estaria a regulamentar o art. 21 do Pacto de 
São José da Costa Rica, que a Corte vem aplicando de uma forma já agora em inúmeros 
casos a situações absolutamente semelhantes à dos autos, não só com relação a terras de 
índios, mas também a terras ocupadas, por exemplo, no Suriname por negros que fugiam do 
regime de plantation e que portanto têm uma situação fática e jurídica em tudo semelhante 
à dos nossos quilombolas visibilizados pela Constituição de 88. Portanto, não é decreto 
autônomo, porque, na verdade, não inova no ordenamento; e, mesmo se inovasse, ele estaria 
a regulamentar dois decretos que são, na linha que vem entendendo o Supremo, normas 
supralegais, os decretos de direitos humanos incorporados ao nosso ordenamento estariam 
sendo regulamentados por essa regra.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014596

E eu me permito concluir, lembrando um pequeno trecho de uma carta aberta de Boa-
ventura de Sousa Santos, que dirigiu ao STF quando do julgamento da ADIn que lá tramita, 
e que eu me permitiria hoje, lendo, dirigir a esta Corte. Diz Boaventura:

‘O Supremo, ao defi nir sobre o direito dos quilombolas à autoatribuição, reconhecerá a 
capacidade de sujeito de direito de tais grupos, com cultura e identidade próprias e ligados 
a um passado de resistência à opressão e ao racismo, assegurando, a um tempo, a efetiva 
participação em uma sociedade pluralista, promovendo a igualdade substantiva e se pro-
nunciando sobre o pleno exercício dos direitos culturais, não mais na visão do patrimônio 
cultural como ‘monumento’ e ‘tombamento’, mas na visão ampliada dos arts. 215 e 216 da 
nossa Constituição, para abranger as expressões de criar, fazer e viver de tais comunidades.’

‘A decisão a ser proferida’ – diz ele, dirigindo-se ao Supremo, e permito-me dirigir a 
V. Exas. com as mesmas palavras –, ‘tal como aquela de Raposa Terra do Sol, sinalizará, 
para as próximas gerações, o modelo de desenvolvimento e de sociedade que o Brasil deve 
deixar como legado. Um projeto uniformizador, etnocida e insustentável. Ou outro, em que 
a diversidade e o pluralismo são chaves para uma sociedade livre, justa e solidária, sem 
preconceitos e baseada na dignidade da pessoa humana’.”

Cumpre ao intérprete emprestar utilidade à lei. Vale lembrar aqui o 
magistério de Carlos Maximiliano (in Hermenêutica e aplicação do 
direito. Rio de Janeiro: Forense, 2000. p. 166) sobre a apreciação do 
resultado da interpretação, verbis:

“179 – ‘Deve o Direito ser interpretado inteligentemente’: não de modo que a ordem 
legal envolva um absurdo, prescreva inconveniências, vá ter conclusões inconsistentes ou 
impossíveis. Também se prefere a exegese de que resulte efi ciente a providência legal ou 
válido o ato à que torne aquela sem efeito, inócua, ou este, juridicamente nulo.

Releva acrescentar o seguinte: ‘É tão defectivo o sentido que deixa fi car sem efeito (a 
lei), como o que não faz produzir efeito senão em hipóteses tão gratuitas que o legislador 
evidentemente não teria feito uma lei para preveni-las’. Portanto, a exegese há de ser de 
tal modo conduzida que explique o texto como não contendo superfl uidades, e não resulte 
um sentido contraditório com o fi m colimado ou o caráter do autor, nem conducente a 
‘conclusão física ou moralmente impossível’.”

Colho, outrossim, do voto-vista do Desembargador Federal Thomp-
son Flores Lenz, o seguinte substancioso trecho:

“No mesmo sentido, o pensamento autorizado do Mestre Pontes de Miranda, in Comen-
tários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 1969, 2. ed., Revista dos Tribunais, 
v. III, p. 590, verbis:

‘Os membros do tribunal, que votaram, em cognição da ação, ou de recurso, ou seus 
substitutos, têm de votar em maioria absoluta para que se possa decretar a nulidade da lei, 
ou do ato, por inconstitucionalidade. É o chamado mínimo para julgamento de inconstitu-
cionalidade da regra jurídica.

O art. 116 atende, em parte, à hierarquia das regras jurídicas: posto que a Constituição 
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exija a maioria absoluta dos membros do tribunal (não dos presentes) para a decisão des-
constitutiva, só o faz a respeito das regras legais ou de atos, que contenham regras jurídicas 
ou não, porém não estende a exigência se a infração, de que se trata, é a regra geral. O 
tribunal, ou a parte do tribunal, não precisa de maioria absoluta para dizer ilegal o ato do 
poder público. À primeira vista, parece estranho que se possa decretar a ilegalidade sem 
maioria absoluta dos membros do tribunal e não se possa decretar a inconstitucionalidade 
desse mesmo ato se não se perfaz maioria absoluta dos membros do tribunal. É que a ratio 
legis não está em que as questões de legalidade são menos graves e só atingem decretos, 
regimentos, regulamentos, avisos, instruções, portarias e outros atos menos importantes. 
As questões de inconstitucionalidade são graves, porque se acusa o autor do ato de violar 
a Constituição de que provém qualquer partícula de poder público que haja invocado.’

Do exposto, estabelecidas essas premissas, e refl etindo melhor acerca da relevante ma-
téria constitucional pertinente ao deslinde do presente feito, reformulando posição anterior, 
convenci-me da legitimidade constitucional do Decreto nº 4.887/2003.

Ao transcrever o voto do eminente Ministro Luiz Fux, no REsp nº 931.060-RJ, anotou 
o Ministro Benedito Gonçalves, verbis:

‘Os remanescentes das comunidades dos quilombos, por força da Constituição pós
-positivista de 1988, ideário de nossa nação que funda o Estado Brasileiro na Dignidade 
Humana, no afã de construir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigual-
dades, o que representa o respeito às diferenças, ostentam direito à justa posse defi nitiva 
que mantêm, mercê de ela lhes conferir o direito à titulação, consoante o artigo 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, verbis: ‘Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
defi nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’. O Estado Democrático de 
Direito brasileiro, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana, tutela os direitos 
culturais próprios dos segmentos sociais e étnicos que compõem a população brasileira. As 
garantias constitucionais, por essa razão, asseguram o respeito às minorias, sem preconceito 
de origem e raça, ligadas à proteção da cultura, com inclusão dos quilombolas, a teor dos 
artigos 215 e 216, § 5º, da Constituição Federal de 1988.

(...)
A ratio do mencionado dispositivo constitucional visa assegurar o respeito às comuni-

dades de quilombolas, para que possam continuar vivendo segundo suas próprias tradições 
culturais, assegurando, igualmente, a efetiva participação em uma sociedade pluralista.

Cuida-se de norma que tem como escopo a promoção da igualdade substantiva e da 
justiça social, na medida em que confere direitos territoriais aos integrantes de um grupo 
desfavorecido, composto quase exclusivamente por pessoas muito pobres e que são vítimas 
de estigma e discriminação. Igualmente, a medida é reparatória, porquanto visa a resgatar 
uma dívida histórica da Nação, uma dívida histórica com comunidades compostas predo-
minantemente por descendentes de escravos, que sofrem ainda hoje com o preconceito e 
a violação dos seus direitos.

(...)
A CR/88, ao consagrar o direito à terra dos remanescentes de quilombos, não o fez 

tomando como base os quilombos unicamente como locais de negros fugitivos, mas sim 
referindo-se ao uso da terra segundo os costumes e as tradições das comunidades negras.

Assim, o art. 68 do ADCT e seus termos não devem ser interpretados de forma restritiva. 
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Pelo contrário, sendo a interpretação constitucional um processo que tem como objetivo 
revelar o alcance das normas que integram a Constituição, aplicando-se o método valora-
tivo, bem como o princípio da hermenêutica constitucional da unicidade da constituição, 
verifi ca-se que o comando constitucional acima citado deve ser cotejado sistematicamente 
com os princípios fundamentais do nosso Texto Constitucional, notadamente o princípio 
que garante a dignidade da pessoa humana.

Mais uma vez, ressalte-se que a norma jurídica que impunha um critério temporal ao 
reconhecimento dos remanescentes das comunidades de quilombos, o Decreto nº 3.912/2001, 
foi revogada expressamente pelo art. 25 do Decreto nº 4.887/2003, que trouxe como método 
de identifi cação desse grupo de pessoas o critério de autoatribuição, associado a estudos 
antropológicos.’

Nesse sentido, também, o valioso pronunciamento do então Procurador-Geral da 
República, Dr. Cláudio Fonteles, ao emitir o seu parecer na ADIn nº 3.239/600-DF, cujos 
argumentos adoto, verbis:

‘11. Mister se faz ressaltar, antes de tudo, que o art. 68 do ADCT requer cuidadosa 
interpretação, de modo a ampliar ao máximo o seu âmbito normativo. Isso porque trata a 
disposição constitucional de verdadeiro direito fundamental, consubstanciado no direito 
subjetivo das comunidades remanescentes de quilombos a uma prestação positiva por parte 
do Estado. Assim, deve-se reconhecer que o art. 68 do ADCT abriga uma norma jusfunda-
mental; sua interpretação deve emprestar-lhe a máxima efi cácia.

12. Em primeiro lugar, deve ser analisada a regularidade formal da norma impugnada. 
Questiona-se se o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, poderia regulamentar 
diretamente, é dizer, sem a interposição de uma lei, o art. 68 do ADCT.

13. Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Direito Público, com a coordenação 
do Professor Dr. CARLOS ARI SUNDFELD,1 esclarece a questão, quando demarca o sis-
tema normativo que regulamenta o art. 68 do ADCT. De acordo com o estudo, o art. 68 do 
ADCT está devidamente regulamentado pela Lei nº 9.649/98 (art. 14, IV, c) – que confere ao 
Ministério da Cultura competência para aprovar a delimitação das terras dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão 
homologadas mediante decreto – e pela Lei nº 7.668/88 (art. 2º, II e parágrafo único), que 
atribui à Fundação Cultural Palmares competência para realizar a identifi cação dos rema-
nescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e 
à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação, bem 
como para fi gurar como parte legítima para promover o registro dos títulos de propriedade 
nos respectivos cartórios imobiliários.

14. Assim dispõe a Lei nº 7.668/88 (com a redação determinada pela Medida Provisó-
ria nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001), que autorizou o Poder Executivo a constituir a 
Fundação Cultural Palmares – FCP, conferindo-lhe competências específi cas:

‘Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Fundação Cultural Palmares 
– FCP, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal, com a fi na-
lidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes 
da infl uência negra na formação da sociedade brasileira.

1  SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Comunidades quilombolas: direito à terra. Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, MinC, Abaré, 2002. p. 22 e ss.
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Art. 2º A Fundação Cultural Palmares – FCP poderá atuar, em todo o território nacio-
nal, diretamente ou mediante convênios ou contrato com Estados, Municípios e entidades 
públicas ou privadas, cabendo-lhe:

I – promover e apoiar eventos relacionados com os seus objetivos, inclusive visando à 
interação cultural, social, econômica e política do negro no contexto social do país;

II – promover e apoiar o intercâmbio com outros países e com entidades internacionais, 
por meio do Ministério das Relações Exteriores, para a realização de pesquisas, estudos e 
eventos relativos à história e à cultura dos povos negros.

III – realizar a identifi cação dos remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder 
ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-
lhes a correspondente titulação.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares – FCP é também parte legítima para 
promover o registro dos títulos de propriedade nos respectivos cartórios imobiliários. (...)’

15. Por seu turno, a Lei nº 9.649/98 (também com a redação determinada pela Medida 
Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001), que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, atribuindo-lhes as devidas competências, desta 
forma estabelece:

‘Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os 
seguintes:

(...)
IV – Ministério da Cultura:
(...)
c) aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto;’
16. Anteriormente ao Decreto nº 4.887/2003, a regulamentação das referidas leis era 

feita pelo Decreto nº 3.912, de 10 de setembro de 2001, que continha disposições relativas 
ao processo administrativo para identifi cação dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro 
imobiliário das terras por eles ocupadas. Nas palavras de CARLOS ARI SUNDFELD, 
‘trata-se de decreto fundado expressamente nos dispositivos citados – art. 14, IV, c, da Lei 
nº 9.649/98 e art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/88’.2

17. O Decreto nº 4.887/2003, ora impugnado, revogou expressamente o Decreto nº 
3.912/2001 (art. 25), passando a fi gurar como a norma regulamentadora do art. 14, IV, c, 
da Lei nº 9.649/98 e do art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/88.

18. Assim, como bem ressaltou a douta Advocacia-Geral da União, ‘o Decreto nº 4.887, 
de 2003, retira seu fundamento de validade diretamente das normas do art. 14, IV, c, da Lei 
nº 9.649, de 1988, e do art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/1988, e não diretamente 
da Constituição Federal (art. 68, ADCT)’ (fl s. 102).

19. Portanto, não cabe razão ao requerente quando afi rma que o decreto impugnado 
regulamenta diretamente dispositivo constitucional, confi gurando-se como decreto autônomo 
e invadindo esfera reservada à lei.

20. Nesse ponto, vale transcrever as assertivas levantadas pela Advocacia-Geral da 
União:

2  Ibidem, p. 31.
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‘(...) o Decreto nº 4.887, de 2003, está no segundo grau de concretização das normas 
do art. 215 e do art. 216 da Constituição Federal, bem como do art. 68 do ADCT. A Lei 
nº 9.649, de 1998, e a Lei nº 7.668, de 1988, são que, efetivamente, regulamentam direta-
mente a Constituição, concretizando-a em primeiro grau. O Decreto, por sua vez, retira seu 
fundamento de validade das próprias leis federais, não havendo, portanto, a tal ‘autonomia 
legislativa’ propagada pelo requerente.’ (fl s. 106)

21. Dessa forma, tendo em vista os argumentos acima delineados, não se pode afi rmar 
que existe inconstitucionalidade formal na norma impugnada. Nesse aspecto, propugna-se 
pela regularidade formal do Decreto nº 4.887/2003.

22. Em relação ao aspecto material, impugna o requerente o art. 13 do Decreto nº 
4.887/2003, que prescreve a realização de desapropriação pelo Incra no caso de as terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos localizarem-se em área de 
domínio particular. Assim dispõe o art. 13:

‘Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos 
quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso 
nem tornado inefi caz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, 
objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

§ 1º Para os fi ns deste Decreto, o Incra estará autorizado a ingressar no imóvel de proprie-
dade particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia.

§ 2º O Incra regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória 
disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e a legitimidade do título de propriedade, 
mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.’

23. Afi rma o requerente que, de acordo com o art. 68 do ADCT, a propriedade das 
terras decorre diretamente da Constituição, não podendo o Poder Público promover de-
sapropriações. Em suas próprias palavras, ‘não há que se falar em propriedade alheia a 
ser desapropriada para ser transferida aos remanescentes de quilombos, muito menos em 
promover despesas públicas para fazer frente a futuras indenizações. As terras são, desde 
logo, por força da própria Lei Maior, dos remanescentes das comunidades quilombolas 
que lá fi xam residência desde 5 de outubro de 1988. O papel do Estado limita-se, segundo 
o art. 68 do ADCT, a meramente emitir os respectivos títulos’. Outrossim, a hipótese de 
desapropriação não se enquadraria em nenhuma das modalidades a que se refere o art. 5º, 
inciso XXIV, da Constituição.

24. Não possui razão o requerente. No caso de a terra reivindicada pela comunidade 
quilombola pertencer a particular, não só será possível, como necessária a realização de desa-
propriação. Nesse sentido, o estudo realizado por CARLOS ARI SUNDFELD3 é enfático:

‘Para nós, quando a terra reivindicada pela comunidade quilombola pertencer a parti-
cular, tal propriedade deve ser previamente desapropriada para que haja a nova titulação 
em nome da comunidade. Nesse aspecto, não convence o já mencionado Parecer SAJ nº 
1.490/2001 da Casa Civil, segundo o qual não seria possível cogitar-se de ‘desapropriação’ 
de tais terras. O raciocínio do parecer foi no sentido de que a Constituição teria, tão somente, 
reconhecido um direito de propriedade preexistente dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos. Segundo a conclusão do parecer, qualquer atuação do Poder Público para 
desapropriar terras particulares com a pretensão de dar cumprimento ao art. 68 do ADCT 

3  Ibidem, p. 116-118.
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seria ilegal e caracterizaria ato de improbidade administrativa, uma vez que a comunidade 
já teria um direito preexistente decorrente da posse prolongada, contínua, pacífi ca e cum 
animo domini...

Diversamente, acreditamos ser possível e, principalmente, necessária a prévia desa-
propriação de terras particulares em benefício dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que as estiverem ocupando. Não se deve equiparar a titulação das terras das 
comunidades quilombolas com a demarcação das terras ocupadas pelos índios, as quais são 
e sempre foram públicas. Com relação a estes últimos, a Constituição Federal criou um com-
plexo sistema de proteção com previsão de ‘posse permanente’ das terras tradicionalmente 
ocupadas por eles (art. 231). Mas o art. 68 do ADCT tratou da questão quilombola de forma 
diversa e não teve a pretensão de criar uma forma originária de aquisição da propriedade 
em favor das comunidades remanescentes de quilombos, sem o pagamento de qualquer 
indenização ao proprietário, assim reconhecido pelas formas de direito.

O direito constitucional da propriedade só pode ser limitado nas formas e nos proce-
dimentos expressamente estabelecidos na Constituição. Não é viável falar-se em perda 
‘imediata’ da propriedade no caso de terras ocupadas por comunidades quilombolas, como 
sustentou o Parecer nº 1.490/01 da Casa Civil. A perda compulsória da propriedade parti-
cular em favor de remanescentes de comunidades quilombolas só pode dar-se em razão de 
usucapião ou pela desapropriação.

Assim, no caso de a comunidade quilombola localizar-se em terra particular, tal pro-
priedade deve ser previamente desapropriada para que haja a nova titulação em nome da 
comunidade. O fundamento dessa desapropriação é constitucional e decorre diretamente 
do § 1º do seu art. 216, cuja disposição é: ‘O Poder Público, com a colaboração da comu-
nidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 
e preservação’.

É inequívoco que a proteção constitucional das comunidades de remanescentes dos 
quilombos não se restringe ao art. 68 do ADCT, mas também decorre dos arts. 215 e 216 
da Constituição Federal. O art. 216 da Constituição Federal declarou como patrimônio 
cultural brasileiro os bens materiais e imateriais, tomados de forma individual ou coletiva, 
que reportem de alguma forma aos grupos formadores da sociedade brasileira. E, como 
grupos formadores da sociedade brasileira (art. 215), as comunidades remanescentes de 
quilombos recebem a proteção jurídico-constitucional do dispositivo, que, no seu § 1º, 
prevê a desapropriação como uma das formas de acautelamento e preservação de que o 
Poder Público dispõe.

Nossa conclusão, portanto, é que o Poder Público, para garantir às comunidades qui-
lombolas a propriedade defi nitiva das terras que estejam ocupando, no caso de elas perten-
cerem a particulares, deve lançar mão do processo de desapropriação, com fundamento no 
art. 216, § 1º, da Constituição Federal. O referido processo de desapropriação é de nítido 
interesse social, com fundamento constitucional no art. 216, § 1º, e será feito em benefício 
de comunidades quilombolas.’

25. O requerente ainda aponta a existência de inconstitucionalidade em relação ao art. 
68 do ADCT, pois o Decreto nº 4.888/2003, em seu art. 2º, elege o critério da autoatribuição 
(autodefi nição da própria comunidade) para identifi car os remanescentes das comunidades 
de quilombos. De acordo com o requerente, ‘resumir a identifi cação dos remanescentes a 
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critérios de autodeterminação frustra o real objetivo da norma constitucional, instituindo a 
provável hipótese de se atribuir a titularidade dessas terras a pessoas que efetivamente não 
têm relação com os habitantes das comunidades formadas por escravos fugidos, ao tempo 
da escravidão do país’.

26. Aqui também o argumento do requerente não possui fundamento. Como bem expli-
citado pela Advocacia-Geral da União, ‘ao impugnar o Decreto nº 4.887, de 2003, quanto 
ao critério da autoatribuição, o autor, na verdade, impugna não a constitucionalidade em 
si, mas tão somente volta-se contra o critério da autoatribuição eleito para identifi car as 
comunidades quilombolas. A rigor, não há uma questão de inconstitucionalidade em jogo. 
Evidencia-se, isso sim, uma controvérsia metodológica (se é que assim se possa consi-
derar, na medida em que os mais recentes avanços da Antropologia ratifi cam os critérios 
estabelecidos no Decreto nº 4.887, de 2003), que há de resolver-se no âmbito da ciência 
antropológica, e não do Direito’ (fl s. 112).

27. No presente caso, para a delimitação do conteúdo essencial da norma do art. 68 
do ADCT, não pode o jurista prescindir das contribuições da Antropologia na defi nição da 
expressão ‘remanescentes das comunidades dos quilombos’. Segundo relato de ELIANE 
CANTARINO O’DWYER, ‘os antropólogos, por meio da Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA), fundada em 1955, tiveram papel decisivo no questionamento de noções 
baseadas em julgamentos arbitrários, como a de remanescente de quilombo, ao indicar a 
necessidade de se perceberem os fatos a partir de uma outra dimensão que venha a incor-
porar o ponto de vista dos grupos sociais que aspiram à vigência do direito atribuído pela 
Constituição’.4

28. Assim, o critério da autoatribuição é considerado pela Antropologia como o parâmetro 
mais razoável para a identifi cação das comunidades quilombolas. Os estudos realizados 
pelo antropólogo F. BARTH5 chegam à conclusão de que a identifi cação de grupos étnicos 
não depende mais de parâmetros diferenciais objetivos fi xados por um observador externo, 
mas dos ‘sinais diacríticos’, é dizer, das diferenças que os próprios integrantes das unidades 
étnicas consideram relevantes. Como assevera ELIANE CANTARINO O’DWYER, ‘essa 
abordagem tem orientado a elaboração dos relatórios de identifi cação, os também chamados 
laudos antropológicos, no contexto da aplicação dos direitos constitucionais às comunidades 
negras rurais consideradas remanescentes de quilombos, de acordo com o preceito legal’. 
Assim, ‘em vez de emitir uma opinião preconcebida sobre os fatores sociais e culturais que 
defi nem a existência de limites, é preciso levar em conta somente as diferenças conside-
radas signifi cativas para os membros dos grupos étnicos’. Nesse caso, ‘apenas os fatores 
socialmente relevantes podem ser considerados diagnósticos para assinalar os membros 
de um grupo, e a característica crítica é a autoatribuição de uma identidade básica e mais 
geral que, no caso das comunidades negras rurais, costuma ser determinada por sua origem 
comum e formação no sistema escravocrata’.6

29. Também nesse sentido, o Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Direito 
Público,7 acima citado: ‘(...) o critério a ser seguido na identifi cação dos remanescentes 

4  O’DWYER, Eliane Cantarino. Os quilombos e a prática profi ssional dos antropólogos. In: Quilombos: 
identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 18.
5  Apud O’DWYER, op. cit., p. 15.
6  Ibidem, p. 15-16.
7  Op. cit., p. 79-80.
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das comunidades quilombolas em si é também o da ‘autodefi nição dos agentes sociais’. Ou 
seja, para que se verifi que se certa comunidade é de fato quilombola, é preciso que se analise 
a construção social inerente àquele grupo, de que forma os agentes sociais se percebem, de 
que forma almejaram a construção da categoria a que julgam pertencer. Tal construção é 
mais efi ciente e compatível com a realidade das comunidades quilombolas do que a simples 
imposição de critérios temporais ou outros que remontem ao conceito colonial de quilombo’.

30. Cabe, ainda, citar os estudos antropológicos de ALFREDO WAGNER BERNO 
DE ALMEIDA8:

‘O recurso de método mais essencial, que suponho deva ser o fundamento da ruptura 
com a antiga defi nição de quilombo, refere-se às representações e práticas dos próprios 
agentes sociais que viveram e construíram tais situações em meio a antagonismos e vio-
lências extremas. A meu ver, o ponto de partida da análise crítica é a indagação de como os 
próprios agentes sociais se defi nem e representam suas relações e práticas com os grupos 
sociais e as agências com que interagem. Esse dado de como os grupos sociais chamados 
‘remanescentes’ se defi nem é elementar, porquanto foi por essa via que se construiu e afi rmou 
a identidade coletiva. O importante aqui não é tanto como as agências defi nem, ou como 
uma ONG defi ne, ou como um partido político defi ne, e sim como os próprios sujeitos se 
autorrepresentam e quais os critérios político-organizativos que norteiam suas mobilizações 
e forjam a coesão em torno de uma certa identidade. Os procedimentos de classifi cação que 
interessam são aqueles construídos pelos próprios sujeitos a partir dos próprios confl itos, 
e não necessariamente aqueles que são produtos de classifi cações externas, muitas vezes 
estigmatizantes.

Isso é básico na consecução da atividade coletiva e das categorias sobre as quais ela 
se apoia.’

31. Em seguida, afi rma o antropólogo:
‘Não se pode impor o desígnio do partido, a vontade da ONG ou a utopia do mediador 

a uma situação real: ao contrário, há que partir das condições concretas e das próprias re-
presentações, das relações com a natureza e com os demais dos agentes sociais diretamente 
envolvidos para se construir os novos signifi cados. No momento atual, para compreender 
o signifi cado de quilombo e o sentido dessa mobilização que está ocorrendo, é preciso 
entender como é que historicamente esses agentes sociais se colocaram perante os seus 
antagonistas, bem como entender suas lógicas, suas estratégias de sobrevivência e como 
eles estão se colocando hoje ou como estão se autodefi nindo e desenvolvendo suas práticas 
de interlocução. A incorporação da identidade coletiva para as mobilizações e as lutas, 
por uma diversidade de agentes sociais, pode ser mais ampla do que a abrangência de um 
critério morfológico e racial. Ao visitarmos esses povoados, em zonas críticas de confl ito, 
podemos constatar, por exemplo, que há agentes sociais de ascendência indígena que lá se 
encontram mobilizados e que estão se autodefi nindo como pretos. De igual modo, podemos 
constatar que há situações outras em que agentes sociais que poderiam aparentemente ser 
classifi cados como negros se encontram mobilizados em torno da defesa das chamadas 
terras indígenas. O critério de raça não estaria mais recortando e estabelecendo clivagens, 

8  ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantari-
no. Os quilombos e a prática profi ssional dos antropólogos. In: Quilombos: identidade étnica e territoriali-
dade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 67-68.
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como sucedeu no fi m do século XIX. Esse é um dado de uma sociedade plural, do futuro, 
que deve ser repensado. Raça não seria mais necessariamente um fato biológico, mas uma 
categoria socialmente construída. Certamente que há um debate cotidiano em face de cada 
situação dessas ou a cada vez que o aparato administrativo e burocrático envia seus quadros 
técnicos para verifi cações in loco desses antagonismos. Mas seria um absurdo sociológico 
imaginar que alguns classifi cadores nostálgicos queiram tentar colocar ‘cada um em seu 
lugar’ tal como foi defi nido pelo nosso mito de três raças de origem, acionando também o 
componente da ‘miscigenação’ que equilibra as tensões inerentes ao modelo. Insistir nisso 
signifi ca instaurar um processo de ‘limpeza étnica’, colocando compulsoriamente cada um 
no que a dominação defi ne naturalmente como ‘seu lugar’. (...) Certamente que a partir da 
consolidação de uma existência coletiva ou da objetivação do movimento quilombola tem-se 
uma força social que se contrapõe a essa classifi cação, isto é, passa a prevalecer a identidade 
coletiva acatada pelo próprio grupo em oposição às designações que lhe são externamente 
atribuídas. Os recentes trabalhos de campo dos antropólogos têm indicado isso.’

32. Portanto, como bem afi rma O’DWYER, ‘em última análise, cabe aos próprios 
membros do grupo étnico se autoidentifi carem e elaborarem seus próprios critérios de 
pertencimento e exclusão, mapeando situacionalmente as suas fronteiras étnicas’.9

33. Esse é o critério adotado pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais, segundo a qual é a consciência de sua 
identidade que deverá ser considerada como critério fundamental para sua identifi cação 
(vide Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004).

34. Ademais, o critério da autoatribuição é complementado por outras regras discipli-
nadas pelo Decreto nº 4.887/2003 para a identifi cação das comunidades quilombolas (vide 
arts. 3º a 10).

35. Além da inconstitucionalidade dos critérios de identifi cação das comunidades de 
quilombos, o requerente indica a incompatibilidade com o art. 68 do ADCT na forma como 
o decreto estipulou (art. 2º, §§ 2º e 3º) a caracterização das terras a serem reconhecidas a 
essas comunidades. A inconstitucionalidade estaria na excessiva amplitude dos critérios e 
na sujeição aos indicativos fornecidos pelas próprias comunidades interessadas.

36. Para o requerente, ‘parece evidente que as áreas a que se refere a Constituição 
consolidam-se naquelas em que, conforme estudos histórico-antropológicos, se constatou a 
localização efetiva de um quilombo. Desse modo, descabe, ademais, sujeitar a delimitação 
da área aos critérios indicados pelos remanescentes (interessados) das comunidades dos 
quilombos. Trata-se, na prática, de atribuir ao pretenso remanescente o direito de delimi-
tar a área que lhe será reconhecida. Sujeitar a demarcação das terras aos indicativos dos 
interessados não constitui procedimento idôneo, moral e legítimo de defi nição’ (fl s. 12).

37. Por isso, sustenta o requerente que ‘a área cuja propriedade deve ser reconhecida 
constitui apenas e tão somente o território em que comprovadamente, durante a fase imperial 
da história do Brasil, o quilombo se formara’ (fl s. 12).

38. Ocorre que tal critério, escolhido pelo requerente, e antes eleito como critério ofi cial 
pelo Decreto nº 3.912/2001 (revogado), foi alvo de intensas críticas de estudiosos sobre o 
tema. Sobre a questão, vale transcrever as críticas formuladas pelo Procurador da República 

9  Op. cit., p. 24.
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WALTER CLAUDIUS ROTHEMBURG,10 ao comentar o antigo Decreto nº 3.912/2001:
‘O equívoco do decreto aqui [no art. 1º, parágrafo único, incs. I e II] é evidente e não 

consegue salvar-se nem com a melhor das boas vontades. Do ponto de vista histórico, sus-
tenta-se a formação de quilombos ainda após a abolição formal da escravatura, por (agora) 
ex-escravos (e talvez não apenas por estes) que não tinham para onde ir ou não desejavam 
ir para outro lugar. Então, as terras em questão podem ter sido ocupadas por quilombolas 
depois de 1888. Ademais, várias razões poderiam levar a que as terras de quilombos se 
encontrassem, em 1888, ocasionalmente desocupadas. Imagine-se um quilombo anterior 
a 1888 que, por violência dos latifundiários da região, houvesse sido desocupado tempo-
rariamente em 1888, mas voltasse a ser ocupado logo em seguida (digamos, em 1889), 
quando a violência cessasse. Então, as terras em questão podem não ter estado ocupadas 
por quilombolas em 1888. Tão arbitrária é a referência ao ano de 1888 que não se justifi ca 
sequer a escolha em termos amplos, haja vista que a Lei Áurea é datada de 13 de maio: 
fevereiro de 1888 não seria mais defensável do que dezembro de 1887. Não fosse por outro 
motivo, essa incursão no passado traria sérias difi culdades de prova, e seria um despropósito 
incumbir os remanescentes das comunidades dos quilombos (ou qualquer outro interessado) 
de demonstrar que a ocupação remonta a tanto tempo.’

39. Como se vê, o critério que restringe as terras passíveis de titulação pelas comunida-
des quilombolas àquelas por estas ocupadas em 1888, adotado pelo já revogado Decreto nº 
3.912/2001, é totalmente despropositado. Nesse sentido, o critério utilizado pelo Decreto 
nº 4.887/2003 parece ser mais compatível com os parâmetros eleitos pelos estudos antro-
pológicos para defi nição das comunidades quilombolas e de seus respectivos espaços de 
convivência. Esta é a conclusão de CARLOS ARI SUNDFELD11:

‘Outro parâmetro importante na identifi cação das comunidades quilombolas é a percep-
ção de como as terras são utilizadas por elas. A territorialidade é um fator fundamental na 
identifi cação dos grupos tradicionais, entre os quais se inserem os quilombolas.

Tal aspecto desvenda a maneira como cada grupo molda o espaço em que vive, e que se 
difere das formas tradicionais de apropriação dos recursos da natureza. São as terras de uso 
comum, em especial as ‘terras de preto’, cuja ocupação não é feita de forma individualizada, 
e sim em um regime de uso comum. O manejo do espaço territorial ‘obedece à sazonalidade 
das atividades, sejam agrícolas, sejam extrativistas e outras, caracterizando diferentes formas 
de uso e ocupação do espaço que tomam por base de parentesco e vizinhança, assentados 
em relações de solidariedade e reciprocidade’. A categoria ‘terra de preto’ tem uma lógica 
de funcionamento própria, codifi cada, como expressa Alfredo W. B de Almeida: ‘os recur-
sos hídricos, por exemplo, não são privatizados, não são individualizados; os recursos de 
caça, pesca, do extrativismo não são sempre individualizados em um plano de famílias, 
pois ninguém divide o produto da roça coletivamente’.

Dessa forma, e de um lado, deve ser dada especial atenção, dentre os parâmetros de 
identifi cação do território das comunidades quilombolas, à sua identidade coletiva. Trata-
se de identifi car a forma pela qual o grupo remanescente de quilombo conseguiu manter o 
seu modo de vida, resistindo às infl uências externas e mantendo os seus traços culturais e 
habitacionais ao longo das gerações. A partir da identifi cação desse modo de vida, conclui-se, 

10  Apud SUNDFELD, op. cit., p. 72.
11  Op. cit., p. 78-79.
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em regra, que a titulação deve recair não só sobre os espaços em que o grupo mora e cultiva, 
mas também sobre aqueles necessários ao lazer, à manutenção da religião, à perambulação 
entre as famílias do grupo e também aqueles destinados ao estoque de recursos naturais.’

40. Portanto, a identifi cação das terras pertencentes aos remanescentes das comunidades 
de quilombos deve ser realizada segundo critérios históricos e culturais próprios de cada 
comunidade, assim como levando-se em conta suas atividades socioeconômicas. A iden-
tidade coletiva é parâmetro de suma importância, pelo qual são determinados os locais de 
habitação, cultivo, lazer e religião, bem como aqueles que o grupo étnico identifi ca como 
representantes de sua dignidade cultural. O critério estabelecido no Decreto nº 4.887/03 
está de acordo com os parâmetros mencionados.

41. Ante o exposto, o parecer é pela improcedência da ação.
(...)’
Com efeito, por força do disposto no texto constitucional de 1988, o artigo 68 do ADCT, 

inspirado no ideário que inaugura o Estado Brasileiro na Dignidade Humana e no respei-
to e na tutela dos segmentos sociais e étnicos que compõem a diversidade da população 
brasileira, visando, ainda, à erradicação das desigualdades, assegurou aos remanescentes 
das comunidades dos quilombos a propriedade defi nitiva das terras que estejam ocupando, 
incumbindo ao intérprete dar ao mencionado preceito constitucional a sua plena efi cácia, 
nos termos, também, do disposto nos artigos 215 e 216, § 5º, da CF/88, para que os inte-
grantes das comunidades quilombolas possam continuar vivendo segundo as suas próprias 
tradições culturais, assegurando-se-lhes a efetiva participação em uma sociedade pluralista 
como é a nossa.

Consequentemente, ao se fi xar o sentido do art. 68 do ADCT, não cabe ao intérprete 
distinguir onde a lei não o faz (Carlos Maximiliano, in Hermenêutica e aplicação do direito, 
6. ed., Freitas Bastos, 1957, p. 306, n. 300), notadamente quando se trata, como é o caso 
dos autos, de interpretação constitucional.

A respeito, pertinente o magistério sempre autorizado de Pontes de Miranda, verbis:
‘Na interpretação das regras jurídicas gerais da Constituição, deve-se procurar, de 

antemão, saber qual o interesse que o texto tem por fi to proteger. É o ponto mais rijo, mais 
sólido; é o conceito central, em que se há de apoiar a investigação exegética. Com isso não 
se proscreve a exploração lógica. Só se tem de adotar critério de interpretação restritiva 
quando haja, na própria regra jurídica ou noutra, outro interesse que passe à frente. Por isso, 
é erro dizer-se que as regras jurídicas constitucionais se interpretam sempre com restrição. 
De regra, o procedimento do intérprete obedece a outras sugestões, e é acertado que se 
formule do seguinte modo: se há mais de uma interpretação da mesma regra jurídica inserta 
na Constituição, tem de preferir-se aquela que lhe insufl e a mais ampla extensão jurídica; e 
o mesmo vale dizer-se quando há mais de uma interpretação de que sejam suscetíveis duas 
ou mais regras jurídicas consideradas em conjunto, ou de que seja suscetível proposição 
extraída, segundo os princípios, de duas ou mais regras. A restrição, portanto, é excepcional.’ 
(In Comentários à Constituição de 1967 com Emenda nº 1 de 1969. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1987. Tomo I. p. 302. n. 14)”

No tocante à utilização da desapropriação, eu homenageio o posi-
cionamento da Desembargadora Federal Maria Lúcia Luz Leiria, ainda 
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que sem adotá-lo completamente. Manifestou-se a ilustre magistrada, 
que até bem pouco tempo acrescentou seu invulgar brilho aos trabalhos 
deste Tribunal, absolutamente contra a utilização da desapropriação 
para titulação dos quilombolas, porque, a seu sentir, o art. 68 do ADCT 
já outorga o título, ipso facto de tratar-se de remanescente de quilombo. 
Concordo com a assertiva de que o reconhecimento da propriedade e 
a respectiva titulação emergem da situação fática de tratar-se de rema-
nescente de quilombo. Mas entendo, venia concessa, que, na hipótese 
presente, a desapropriação nasce de interesse social. O remanescente de 
quilombola que está na posse de terras, segundo o art. 68, tem direito 
à titulação direta; mas em lugar algum vejo proibido o uso pelo Poder 
Público da desapropriação para uma política pública de alto cunho so-
cial. É interesse social, sim, e como interesse social é que se faz a regu-
lamentação por decreto, que absolutamente nada tem de autônomo. A 
transitoriedade do art. 68 do ADCT é explicada simplesmente porque se 
mandou titularizar; e, no momento em que foi outorgado o último título, 
esgota-se a necessidade do artigo. É transitório, é provisório, por isso. 
Agora, jamais fi cará obstaculizada a utilização da desapropriação por 
interesse social para uma política de reconhecimento de direitos em re-
lação aos quilombolas. A Constituição determina que o Estado promova 
a titulação. O Estado está titulando. Se, para tal escopo, é necessário 
tolher direitos de terceiros de boa-fé, é justo que se desaproprie e que 
se indenize. Preserva-se, assim, o quilombo como patrimônio cultural 
do país.

No que tange à sociedade tribal, estava lembrando aqui as verdadei-
ras guerras tribais que existem na África. De maneira nenhuma tribo 
é uma coisa só de índio. E vou dizer mais: quando precisaram, foram 
buscar não só nas fazendas, mas também nos quilombos, os Lanceiros 
Negros.

De qualquer modo, não vejo absolutamente essa inconstitucionali-
dade, não vejo também por que eu haveria de vincular o meu entendi-
mento ao entendimento do ilustre Cezar Peluso, uma vez que foi um 
voto emitido dentro de um julgamento que ainda não se complementou, 
e cujo resultado pode ser diverso daquele proposto pelo eminente Mi-
nistro.

Peço vênia para divergir e voto pela constitucionalidade do decreto.
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Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a presente arguição de 
inconstitucionalidade.

É o voto.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Concessa ma-
xima venia, divirjo da eminente Desembargadora Federal Marga Inge 
Barth Tessler, porquanto se me afi gura que o artigo 68 do ADCT da 
Constituição da República Federativa do Brasil consiste em norma 
constitucional autoaplicável, não dependendo, em absoluto, de regula-
mentação infraconstitucional alguma. Isso porque tal norma contém em 
si todos os elementos necessários para sua aplicação direta, sem existir 
pontos pendentes e sem ter ela pedido expressamente regulamentação.

É o próprio texto constitucional que atribui aos remanescentes de 
quilombos a propriedade das terras ocupadas na data da promulgação 
da Carta Magna. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias não se limitou a ordenar ao Estado que adotasse as medi-
das necessárias à transferência da propriedade às comunidades étnicas 
em questão, tendo ido além, ao conferir diretamente aos remanescentes 
dos quilombos a titularidade do domínio sobre terras tradicionalmente 
ocupadas.

Ademais, segundo enunciado pela própria Carta da República, em 
seu artigo 5º, § 1º, as normas defi nidoras de direitos individuais têm 
aplicabilidade imediata, e o artigo 68 do ADCT é um autêntico e irrefu-
tável direito fundamental, consoante o vaticínio do Procurador Regio-
nal da República Daniel Sarmento, que atua junto ao Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região:

“(...) Uma das principais conquistas do movimento negro durante a Assembleia Consti-
tuinte foi a incorporação ao texto magno do art. 68 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias (...).

O referido preceito constitucional atende, simultaneamente, a vários objetivos de máxima 
relevância. Por um lado, trata-se de norma que se liga à promoção da igualdade substantiva 
e da justiça social, na medida em que confere direitos territoriais aos integrantes de um 
grupo desfavorecido, composto quase exclusivamente por pessoas muito pobres e que são 
vítimas de estigma e discriminação.

Por outro, cuida-se também de uma medida reparatória, que visa a resgatar uma dívida 
histórica da Nação com comunidades compostas predominantemente por descendentes de 
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escravos, que sofrem ainda hoje os efeitos perversos de muitos séculos de dominação e de 
violações de direitos.

Porém, o principal objetivo do art. 68 do ADCT é o de assegurar a possibilidade de 
sobrevivência e fl orescimento de grupos dotados de cultura e identidade étnica próprias, 
ligadas a um passado de resistência à opressão, os quais, privados do território em que 
estão assentados, tenderiam a desaparecer, absorvidos pela sociedade envolvente. Para os 
quilombolas, a terra habitada, muito mais do que um bem patrimonial, constitui elemento 
integrante da sua própria identidade coletiva, pois ela é vital para manter os membros do 
grupo unidos, vivendo de acordo com os seus costumes e as suas tradições.

Por tudo isso, pode-se afi rmar que o art. 68 do ADCT encerra um verdadeiro direito 
fundamental, e dessa sua natureza resultam consequências hermenêuticas extremamente 
relevantes, como será exposto mais adiante.

Neste ponto, cumpre recordar que o catálogo dos direitos fundamentais encartado no 
Título II do texto constitucional brasileiro é aberto, conforme se depreende do disposto no 
art. 5º, § 2º, da Carta, segundo o qual ‘os direitos e garantias expressos nesta Constituição 
não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, e dos tratados 
internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte’.

Daí porque é possível reconhecer a fundamentalidade de outros direitos presentes dentro 
ou fora do texto constitucional. E o principal critério para o reconhecimento dos direitos 
fundamentais não inseridos no catálogo é a sua ligação ao princípio da dignidade da pessoa 
humana, da qual aqueles direitos são irradiações.

Ora, o vínculo entre a dignidade da pessoa humana dos quilombolas e a garantia do art. 
68 do ADCT é inequívoco. Primeiramente, porque se trata de um meio para a garantia do 
direito à moradia (art. 6º, CF) de pessoas carentes, que, na sua absoluta maioria, se desalo-
jadas das terras que ocupam, não teriam onde morar. E o direito à moradia integra o mínimo 
existencial, sendo um componente importante do princípio da dignidade da pessoa humana.

Mas não é só. Para comunidades tradicionais, a terra possui um signifi cado comple-
tamente diferente do que ela apresenta para a cultura ocidental de massas. Não se trata 
apenas da moradia, que pode ser trocada pelo indivíduo sem maiores traumas, mas sim do 
elo que mantém a união do grupo e que permite a sua continuidade no tempo por meio de 
sucessivas gerações, possibilitando a preservação da cultura, dos valores e do modo peculiar 
de vida da comunidade étnica.

Privado da terra, o grupo tende a se dispersar e a desaparecer, absorvido pela socieda-
de envolvente. Portanto, não é só a terra que se perde, pois a identidade coletiva também 
periga sucumbir. Dessa forma, não é exagero afi rmar que, quando se retira a terra de uma 
comunidade quilombola, não se está apenas violando o direito à moradia dos seus mem-
bros. Muito mais que isso, atenta-se contra a própria identidade étnica dessas pessoas. Daí 
porque o direito à terra dos remanescentes de quilombo é também um direito fundamental 
cultural (art. 215, CF).

Neste ponto, não é preciso enfatizar que o ser humano não é um ente abstrato e desen-
raizado, mas uma pessoa concreta, cuja identidade é também constituída por laços culturais, 
tradições e valores socialmente compartilhados. E nos grupos tradicionais, caracterizados 
por uma maior homogeneidade cultural e por uma ligação mais orgânica entre os seus 
membros, esses aspectos comunitários da identidade pessoal tendem a assumir uma im-
portância ainda maior.
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Por isso, a perda da identidade coletiva para os integrantes desses grupos costuma gerar 
crises profundas, intenso sofrimento e uma sensação de desamparo e de desorientação, 
que difi cilmente encontram paralelo entre os integrantes da cultura capitalista de massas.

Assim, é possível traçar com facilidade uma ligação entre o princípio da dignidade 
da pessoa humana – epicentro axiológico da Constituição de 88 – e o art. 68 do ADCT, 
que almeja preservar a identidade étnica e cultural dos remanescentes de quilombos. Isso 
porque a garantia da terra para o quilombola é pressuposto necessário para a garantia 
da sua própria identidade.

Não bastasse, não é apenas o direito dos membros de cada comunidade de remanescen-
tes de quilombo que é violado quando se permite o desaparecimento de um grupo étnico. 
Perdem também todos os brasileiros, das presentes e futuras gerações, que fi cam privados 
do acesso a um ‘modo de criar, fazer e viver’ que compunha o patrimônio cultural do país 
(art. 215, caput e inciso II, CF).

Neste ponto, cabe destacar que a proteção à cultura dispensada pela Constituição de 
88 parte da premissa de que o pluralismo étnico e cultural é um objetivo da máxima im-
portância a ser preservado e promovido, no interesse de toda a Nação. Diferentemente das 
Constituições anteriores, a Carta de 88 não partiu de uma visão ‘monumentalista’ sobre o 
patrimônio histórico e cultural, integrando-o antes em uma compreensão mais ampla, que se 
funda na valorização e no respeito às diferenças e no reconhecimento da importância para 
o país da cultura de cada um dos diversos grupos que compõem a nacionalidade brasileira.

Portanto, pode-se afi rmar que o art. 68 do ADCT, além de proteger direitos fundamen-
tais dos quilombolas, visa também à salvaguarda de interesses transindividuais de toda a 
população brasileira.

Por tais razões, é legítimo concluir que o art. 68 do ADCT contém autêntica norma 
consagradora de direito fundamental, o que torna inequívoca a incidência do disposto no 
art. 5º, § 1º, do texto magno, segundo o qual ‘as normas defi nidoras dos direitos e garantias 
fundamentais têm aplicabilidade imediata’.

Tal comando implica, antes de tudo, que os direitos fundamentais não dependem de 
concretização legislativa para surtirem os seus efeitos. Tratando-se de direito fundamental, 
a própria Constituição pode ser invocada diretamente, independentemente da edição de lei 
regulamentadora. Em outras palavras, a inércia do legislador não tem o condão de frustrar 
a possibilidade de fruição imediata do direito fundamental pelo seu titular.

Ademais, cumpre destacar que o texto do art. 68 do ADCT é sufi cientemente denso, de 
molde a permitir a sua aplicação imediata, na medida em que já indica o titular do direito 
consagrado (os remanescentes das comunidades de quilombos), o seu devedor (o Estado), 
o objeto do direito (a propriedade defi nitiva das terras ocupadas) e o dever correlato (o 
reconhecimento da propriedade e a expedição dos respectivos títulos).

Portanto, e passados já dezenove anos da data da promulgação da Constituição, não há 
qualquer argumento razoável para se negar a aplicabilidade imediata de norma constitu-
cional tão importante, voltada à proteção dos direitos fundamentais de uma minoria étnica 
historicamente estigmatizada. (...)”

“Mister se faz ressaltar”, como registrado pelo então Procurador-Ge-
ral da República Cláudio Fonteles, ao manifestar-se, enquanto custos 
legis, nos autos da própria ADI nº 3239 (em que também debatida a 
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constitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003), “que o art. 68 do ADCT 
requer cuidadosa interpretação, de modo a ampliar ao máximo o seu 
âmbito normativo. Isso porque”, prossegue o parecerista, “trata a dispo-
sição constitucional de verdadeiro direito fundamental, consubstancia-
do no direito subjetivo das comunidades remanescentes de quilombos a 
uma prestação positiva por parte do Estado. Assim, deve-se reconhecer 
que o art. 68 do ADCT abriga uma norma jusfundamental; sua interpre-
tação deve emprestar-lhe a máxima efi cácia”.

Nesta exata linha de intelecção, o seguinte aresto do Egrégio Tribu-
nal Regional Federal da 1ª Região:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO OBJETIVANDO CONDENAR 
A UNIÃO E O INCRA A CONCLUÍREM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE 
IDENTIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO E TITULAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS 
PELA COMUNIDADE REMANESCENTE DE QUILOMBO LAGOA DA PEDRA EM 
ARRAIAS-TO. (...) AUTOAPLICABILIDADE DO ART. 68 DO ADCT. AUSÊNCIA DE 
DISCRICIONARIEDADE POLÍTICA OU ADMINISTRATIVA QUANTO AO RECO-
NHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE DIREITO CONFERIDO PELO CONSTITUINTE 
DE 1988 ÀS COMUNIDADES REMANESCENTES DE QUILOMBO ÀS TERRAS 
TRADICIONALMENTE OCUPADAS POR ELAS NA DATA DA PROMULGAÇÃO 
DA CONSTITUIÇÃO. (...)

(...)
8. Mérito. Autoaplicabilidade do art. 68 do ADCT e consequentemente constituciona-

lidade do Decreto 4.887/2003. A Constituição de 1998 assegurou aos remanescentes de 
quilombos o direito de ver reconhecida a propriedade das terras que ocupavam na data da 
promulgação dessa Carta Política: ‘Art. 68. Aos remanescentes das comunidades dos qui-
lombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defi nitiva, devendo 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’.

9. A Constituição Federal assegura, no § 1º do art. 5º, que as normas defi nidoras de 
direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata. Aos remanescentes de quilombos 
foi garantida a propriedade das terras que ocupam e ocupavam seus ancestrais, africanos 
e afrodescendentes sobreviventes da escravidão que perdurou 400 (quatrocentos) anos. 
Trata-se de direito fundamental, ex vi da norma do art. 5º, § 1º, da CF/88.

10. A efetivação do art. 68 do ADCT não depende de juízo político do Congresso 
Nacional nem está sujeita, no que tange ao direito consagrado pelo Constituinte de 1988, 
ao poder discricionário da Administração. Discricionariedade política (ato de Congresso) 
e/ou administrativa existe quando uma norma, para sua aplicabilidade concreta, admite a 
emissão de um juízo político ou técnico administrativo para a constituição de um direito. 
O legislador da Constituição de 1988 decidiu que ‘aos remanescentes das comunidades de 
quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade defi nitiva, devendo 
o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’. A efetivação do direito conferido no art. 68 do 
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ADCT não está sujeito a deliberação política do Congresso Nacional e da Administração. A 
decisão política sobre o reconhecimento do direito à titulação das terras pelos descendentes 
das comunidades quilombolas foi tomada pelo Constituinte.

(...)
21. Apelação do MPF parcialmente provida.” (TRF 1ª Região, 5ª Turma, AC nº 0015813-

88.2009.401.4300, Rel. Desa. Federal Selene Maria de Almeida, e-DJF1 07.11.2012)

Ora, o que o Decreto nº 4.887/2003 regulamentou não foi o direito 
fundamental reconhecido pelo artigo 68, mas, sim, o processo adminis-
trativo de reconhecimento de tal direito. Reitera-se: o artigo 68 inde-
pende de regulamentação, razão pela qual o aventado decreto não pode 
ser tido como regulamento autônomo (cujas hipóteses encontram-se 
previstas no artigo 84, VI, da CRFB), e, mesmo que o fosse, a jurispru-
dência pátria tem admitido a sua utilização, como demonstram os pre-
cedentes citados no memorial apresentado pela Procuradoria Regional 
Federal da 4ª Região (v.g. ADC-MC nº 12/DF e ADPF nº 101/DF).

Ante o exposto, voto por rejeitar a presente arguição de inconstitu-
cionalidade.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Senhor Presidente:

Em face da complexidade da matéria, pedi vista dos autos.
Após minucioso exame, devolvo o processo para o prosseguimento 

do julgamento.
Segundo a maioria dos estudiosos do direito constitucional, o con-

trole de constitucionalidade de leis é uma criação da jurisprudência nor-
te-americana.

O Professor Alfredo Buzaid, em alentado estudo, diz:
“A ideia de atribuir ao Judiciário a competência para negar aplicação às leis consideradas 

inconstitucionais é, segundo a doutrina dominante, uma criação original do direito público 
norte-americano.” (BUZAID, Alfredo. Da ação direta. São Paulo: Saraiva, 1958. p. 15)

Há autores, entretanto, e o Ministro Buzaid é um deles, que já cons-
tatam o surgimento de um mecanismo de controle de constitucionalida-
de de leis no direito inglês, por ocasião da Revolução Puritana. É dessa 
época a doutrina Coke:

“Já outros remontam a origem da ideia aos tempos da Revolução Puritana, feita na Ingla-
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terra, ou, melhor, aos arts. 24 e 38 do Instrument of Government e à conhecida doutrina de E. 
Coke. O Instrument of Government, tido como primeiro e único documento constitucional 
da Inglaterra, preceitua no art. 38: ‘Todas as leis, estatutos, ordenanças ou cláusulas, em 
qualquer lei, estatuto ou ordenança, em contrário à liberdade de consciência, serão nulos 
e írritos’. A doutrina de Coke manifestava uma oposição às tendências expansionistas de 
Jaime I. Coke sustentou com vigor que o juiz pode declarar nula uma lei, ou porque seja 
contra a razão e o direito natural, ou porque usurpe prerrogativas reais.” (BUZAID, Alfredo. 
Da ação direta. São Paulo: Saraiva, 1958. p. 15)

Rui Barbosa, na sua clássica obra Os atos inconstitucionais, aponta a 
magnitude desse instituto criado pelo direito público norte-americano:

“(...) a democracia americana não se contenta de premunir-se contra seus representantes: 
premune-se contra si mesma; abriga o povo contra as legislaturas infi éis; abriga as nações 
contra as maiorias populares.” (BARBOSA, Rui. Os atos inconstitucionais do Congresso e 
do Executivo perante a Justiça Federal. Rio de Janeiro: Companhia Impressora, 1893. p. 34)

Para Rui, “os organizadores da Constituição executada por Washin-
gton e Marshall compreenderam que, assim como acima da função le-
gislativa está a soberania popular, acima da soberania popular estão os 
direitos da liberdade. ‘Ser soberano, sem ser déspota’ era o problema” 
(BARBOSA, Rui. Op. cit. p. 36).

Segundo o Ministro Cândito Mota Fº, a segurança do próprio fede-
ralismo norte-americano estaria assegurada pela supremacia judiciária 
assegurada à Constituição. Esse autor traz a lição de Schmitt, em que 
este considera que “os tribunais americanos constituem verdadeira ex-
ceção na história constitucional, defendem princípios gerais e se erigem 
em protetores e defensores da ordem social e econômica” (MOTA Fº, 
C. A evolução do controle de constitucionalidade de leis no Brasil. Rev. 
Forense, v. 86, 1941, p. 274).

O caso Marbury v. Madison, julgado por Marshall, constitui um mar-
co na história do direito constitucional, em especial no que concerne ao 
controle de constitucionalidade de leis. Antes dele, já havia uma tra-
dição de subordinação de todas as normas legislativas à Constituição. 
“Foi, porém, em 1803, quando se verifi cou a decisão de Marshall no 
caso Marbury v. Madison, ainda hoje considerado o padrão nos julga-
mentos de inconstitucionalidade, que o princípio se fi rmou” (CAVAL-
CANTI, T. B. Do controle da constitucionalidade. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 1966. p. 51).
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Esse caso consistiu no seguinte: no fi m do governo do Presidente 
Adams, William Marbury foi por aquele nomeado para o cargo de Juiz 
de Paz no Distrito de Colúmbia, nomeação essa que o Senado con-
fi rmou. O ato foi fi rmado pelo Presidente com todas as formalidades 
legais. No governo de Jefferson, Marbury apelou para o Secretário de 
Estado, Madison, para que efetivasse aquela nomeação com investidura 
e posse. Jefferson, no entanto, determinou que se retivesse a nomeação 
de Marbury. Foi então que este requereu à Suprema Corte a expedição 
de um mandamus contra Madison para assumir o cargo. Esses foram, 
em linhas gerais, os fatos que antecederam aquele histórico julgamen-
to. Agora, convém reproduzir as partes mais importantes da histórica 
decisão de Marshall:

“Não há meio-termo entre estas alternativas. A Constituição ou é uma lei superior e 
predominante, e lei imutável pelas formas ordinárias, ou está no mesmo nível conjuntamente 
com as resoluções ordinárias da legislatura e, como as outras resoluções, é mutável quando 
a legislatura houver por bem modifi cá-la.

Se é verdadeira a primeira parte do dilema, então não é lei a resolução legislativa 
incompatível com a Constituição; se a segunda parte é verdadeira, então as constituições 
são tentativas absurdas da parte do povo para limitar um poder por sua natureza ilimitável. 
Certamente, todos quantos fabricaram constituições escritas consideram tais instrumentos 
como a lei fundamental e predominante da nação e, conseguintemente, a teoria de todo 
governo organizado por uma constituição escrita deve ser que é nula toda resolução legis-
lativa com ela incompatível.

Essa teoria adere essencialmente às constituições literais e deve consequentemente ser 
tida e havida por esse tribunal como um dos principais fundamentos da nossa sociedade. 
Não se deve, portanto, perdê-la de vista no ulterior exame desta causa.

Se nula é resolução da legislatura inconciliável com a Constituição, deverá, a despeito 
de sua nulidade, vincular os tribunais e obrigá-los a dar-lhe efeitos? Ou, por outros termos, 
posto que lei não seja, deverá constituir uma regra tão efetiva como se fosse lei? Fora 
subverter o fato o que fi cou estabelecido em teoria e pareceria, à primeira vista, absurdo 
bastantemente crasso para ser defendido. Contudo, terá mais acurado exame.

Enfaticamente é a província e o dever do Poder Judiciário dizer o que é lei. Aqueles 
que aplicam a regra aos casos particulares devem necessariamente expor e interpretar essa 
regra. Se duas leis colidem uma com a outra, os tribunais devem julgar acerca de cada uma 
delas. Assim, se uma lei está em oposição com a Constituição; se, aplicadas ambas a um 
caso particular, o Tribunal se veja na contingência de decidir a questão em conformidade 
da lei, desrespeitando a Constituição, ou consoante a Constituição, desrespeitando a lei, o 
Tribunal deverá determinar qual dessas regras em confl ito regerá o caso. Essa é a verdadeira 
essência do Poder Judiciário.

Se, pois, os tribunais têm por missão atender à Constituição e observá-la e se a Consti-
tuição é superior a qualquer resolução ordinária da legislatura, a Constituição, e nunca essa 
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resolução ordinária, governará o caso a que ambas se aplicam. Aqueles, pois, que contestam 
o princípio de que a Constituição deve ser tida e havida no Tribunal como lei predominante 
fi cam reduzidos à necessidade de sustentar que os juízes e os tribunais devem fechar os 
olhos para a constituição e só fi tá-los na lei.” (MARSHALL, John. Complete constitutional 
decisions. Chicago: Callaghan, 1903. p. 32-4)

O Professor Celso Bastos faz um resumo dos pontos capitais da dou-
trina de John Marshall:

“(...) sendo a lei inconstitucional nula, a ninguém obriga, e muito menos vincula o 
Poder Judiciário à sua aplicação; por outro lado, diante de um confl ito entre lei ordinária 
e a Constituição, ao Poder Judiciário incumbe inelutavelmente preferir uma em desfavor 
de outra. Diante de tal dilema, esposa a teoria que inevitavelmente deve ser dada à Lei 
Constitucional, que é superior a qualquer outro ato praticado sob sua vigência.” (BASTOS, 
Celso. Perfi l constitucional da ação direta de declaração de inconstitucionalidade. Rev. de 
Dir. Púb., v. 22, p. 88)

No mesmo sentido pronunciou-se o então Ministro da Justiça Cam-
pos Salles, ao fazer a exposição de motivos do Decreto nº 848, de 11 de 
outubro de 1890, que instituiu a Justiça Federal no Brasil:

“O poder de interpretar as leis, disse o honesto e sábio juiz americano, envolve necessa-
riamente o direito de verifi car se elas são conformes ou não à Constituição, e, neste último 
caso, cabe-lhe declarar que elas são nulas e sem efeito. Por esse engenhoso mecanismo, 
consegue-se evitar que o legislador, reservando-se a faculdade de interpretação, venha a 
colocar-se na absurda condição de juiz em sua própria causa.” (SALLES, Campos. Decretos 
do Governo Provisório. p. 2.738)

São unânimes os estudiosos do direito público brasileiro em afi rmar 
que não havia um controle de constitucionalidade de leis no Brasil sob 
a vigência da Constituição Imperial de 1824,
“visto que outorgou ao Poder Legislativo um amplo predomínio no campo das tarefas 
relacionadas com o ordenamento jurídico, porquanto a ele incumbia fazer as leis, inter-
pretá-las, suspendê-las e revogá-las e, ainda, velar pela guarda da Constituição, consoante 
preceitos contidos nos itens VIII e IX do art. 15.” (PATTERSON, Min. Willian A. Controle 
da constitucionalidade das leis. Revista da Consultoria-Geral do Estado do Rio Grande do 
Sul. Porto Alegre, v. 8, n. 20, 1978, p. 61)

Portanto, só se pode falar em controle de constitucionalidade de leis 
por ocasião da proclamação da República e, consequentemente, do sur-
gimento da Constituição de 1891, graças à valiosa contribuição de Rui 
Barbosa, que consagrou o controle de constitucionalidade de lei por via 
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de exceção, inspirado no direito constitucional norte-americano.
No entanto, conforme relata Anhaia de Mello,

“de Pedro II, que teria recomendado a Salvador de Mendonça em maio de 1889, na presença 
do Cons. Lafayette, o estudo, nos Estados Unidos, da organização da Corte Suprema, que 
lhe parecia o segredo do bom funcionamento da Constituição norte-americana e cuja adoção 
no Brasil poderia substituir o Poder Moderador, na crise já antevista.” (MELLO, Anhaia 
de. Controle da constitucionalidade das leis. Enciclopédia Saraiva de Direito, v. 20, p. 255)

A Constituição Provisória de 1890, no seu art. 58, § 1º, a e b, ao 
regular a competência do Supremo Tribunal Federal, admitiu a possi-
bilidade de ser examinada a constitucionalidade de leis e atos do poder 
público. No mesmo ano, o Decreto 848, que instituiu e organizou a 
Magistratura Federal no Brasil, fi xou importantes princípios na matéria 
em questão.

O art. 3º do mencionado decreto estabelecia que, “na guarda e na 
aplicação da Constituição e das leis federais, a magistratura federal só 
intervirá em espécie e por provocação da parte”. Consagrou, portanto, 
o controle por via de exceção. Outra importante inovação desse decre-
to refere-se ao seu art. 9º, que, ao regular a competência do Supremo 
Tribunal Federal, dispõe, no § 1º, a e b, de forma igual à Constituição 
Provisória.

Na exposição de motivos, o então Ministro da Justiça do Governo 
Provisório, Campos Salles, ao referir-se à Magistratura Federal, disse:

“A magistratura que agora se instala no país, graças ao regime republicano, não é um 
elemento cego ou mero intérprete na execução dos atos do poder legislativo. Antes de aplicar 
a lei, cabe-lhe o direito de exame, podendo dar-lhe ou recusar-lhe sanção, se ela lhe parecer 
conforme ou contrária à lei orgânica.” (SALLES, Campos. Op. cit., p. 2.738)

A Constituição de 1891 reproduziu no art. 59, § 1º, a e b, as ideias 
da Constituição Provisória de 1890. Com a Revolução de 1930, foi su-
primida a Constituição de 1891 e, em 1934, adveio uma nova Consti-
tuição. No que diz respeito ao controle de constitucionalidade de leis, 
essa Constituição trouxe três inovações: 1ª) manteve no seu art. 76, III, 
b e c, as disposições da Constituição anterior, mas determinou, no seu 
art. 179, que a declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais só 
poderia ser feita pela maioria da totalidade de seus membros; 2ª) no art. 
91, nº IV, atribuiu ao Senado competência para suspender a execução 
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de lei declarada inconstitucional pelo Poder Judiciário. Essa inovação 
acabou, no dizer do Professor Celso A. Barbi, por “dar efeitos erga 
omnes a uma decisão proferida apenas inter partes. Politicamente, a 
fórmula encontrada era hábil porque deixava de violar o princípio da 
independência dos poderes, uma vez que a suspensão da execução da 
lei fi cou na competência de um órgão do Legislativo”; 3ª) no caso de 
intervenção federal, segundo o art. 12, § 2º, dependeria de manifesta-
ção do Supremo Tribunal Federal, provocado pelo Procurador-Geral da 
República, e de haver o Supremo Tribunal Federal declarado a incons-
titucionalidade da lei estadual que justifi cara a intervenção; o Professor 
Celso Barbi observa, com propriedade, que essa hipótese não chega a 
confi gurar-se em um controle de constitucionalidade por via de ação 
direta e também difere do controle por exceção, verbis:

“Não é por via de ação, porque lhe faltam algumas características desta: a declaração 
da Suprema Corte não anula a lei, a ação não tem como objeto anular a lei. Mas difere da 
declaração por via de exceção, porque não surge no curso de uma demanda judicial qualquer, 
nem é simples fundamento do pedido; o pedido é a própria declaração de inconstitucionali-
dade, e não a intervenção, pois esta não compete ao Supremo Tribunal, e nenhuma relação 
jurídica surge como objeto da demanda, como é o normal nas ações comuns.” (BARBI, C. 
A. Evolução do controle da constitucionalidade. Revista de Dir. Público, v. 4, 1968, p. 38)

Com o golpe de Estado de 1937 e, consequentemente, a implantação 
do Estado Novo, surge a Carta de 1937, que signifi cou um retrocesso 
em matéria de controle de constitucionalidade de leis. No art. 101, III, 
b e c, foram mantidos os princípios vigorantes na Constituição de 1891 
e a exigência para a declaração de inconstitucionalidade pelos tribunais 
de maioria da totalidade de seus membros (art. 96). No entanto, o pa-
rágrafo único do art. 96 introduziu a regra segundo a qual, no caso de 
ser declarada a inconstitucionalidade de uma lei que, a juízo do Presi-
dente da República, fosse necessária ao bem-estar do povo, à promoção 
ou à defesa de interesse nacional de alta monta, poderia o Presidente 
submetê-la novamente ao exame do Parlamento e, se esse confi rmasse 
pelo voto de dois terços de seus membros em cada uma das Câmaras, 
fi caria sem efeito a decisão do Tribunal. Portanto, tratava-se de um níti-
do retrocesso, não só em matéria de controle de constitucionalidade de 
leis, como também em uma das mais importantes atribuições do Poder 
Judiciário.
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A Constituição de 1946 restabeleceu as inovações da Constituição de 
1934, no tocante ao controle de constitucionalidade de leis, mas trouxe 
uma importante inovação: o parágrafo único do art. 8º da Constituição 
dizia que, no caso de ocorrer a intervenção baseada no inciso VII do art. 
7º, a decretação da intervenção fi cava condicionada à prévia declaração 
de inconstitucionalidade do ato pelo Supremo Tribunal Federal, provo-
cado pelo Procurador-Geral da República. Era a introdução, no sistema 
constitucional brasileiro, do controle de constitucionalidade por meio 
de ação direta de declaração de inconstitucionalidade.

A ação direta, prevista na Constituição de 1946, não tinha a ampli-
tude que tem hoje, pois, no dizer do Ministro Themistocles Cavalcan-
ti, estava condicionada a dois princípios fundamentais: “a) os atos ali 
mencionados devem ser de poderes e autoridades estaduais; b) tenham 
atingido algum dos princípios enumerados no art. 7º, VII, da Constitui-
ção Federal” (CAVALCANTI, T. B. Do controle da constitucionalida-
de. Rio de Janeiro: Forense, 1966. p. 136).

Segundo o Ministro Buzaid, “a função do Supremo Tribunal Federal 
não é decidir a inconstitucionalidade em tese, mas sim julgar um ato 
em hipótese, oriundo de uma situação que pode autorizar a intervenção 
federal”. A ação direta em tese só veio a surgir com a Emenda Constitu-
cional nº 16, de 1965 (BUZAID, Alfredo. Op. cit., p. 111).

O Ministro Themistocles Cavalcanti, na sua obra sobre o controle da 
constitucionalidade, faz a distinção entre a “ideia embrionária” de ação 
direta na Constituição de 1934 e a ação direta na Constituição de 1946:

“A Constituição de 1934, depois de enumerar esses princípios (art. 7º), atribuía ao 
Congresso competência para decretar a intervenção quando verifi casse a sua violação pelos 
Estados. Dava ao Procurador-Geral da República, porém, competência para submeter à 
apreciação do Supremo Tribunal Federal não o ato estadual, mas a lei federal de intervenção, 
cuja constitucionalidade deveria ser examinada pelo Supremo Tribunal Federal.

Se não se pode contestar de um modo absoluto que a Constituição de 1934 houvesse 
criado a arguição direta, por outro lado, a hipótese se apresentava com possibilidades muito 
longínquas de aplicação efetiva e como última etapa de um longo processo de intervenção, 
cuja efi cácia política teria largas oportunidades de se diluir no tempo.

Ainda mais, o que estaria em julgamento não seria o ato do governo estadual em face 
da Constituição, mas a legitimidade da intervenção decretada pelo Congresso, em face da 
mesma Constituição. O que se procurou corrigir foi o excesso do poder federal, e não o ato 
do governo estadual, tendo-se em vista a enumeração constitucional dos princípios feita 
na própria Constituição.
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Não há negar, porém, que se tratava de arguição direta.” (Op. cit., p. 102 e 103)

Celso Bastos, na sua obra Elementos de Direito Constitucional, as-
sinala, verbis:

“A introdução pela emenda nº 16, no seu art. 2º, dentre as competências do Supremo 
Tribunal Federal, daquela de processar e julgar originariamente representação do Procu-
rador-Geral da República, por inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou 
estadual, desvinculou o exercício da via de ação de certos pressupostos que o restringiram 
anteriormente.

Já agora, qualquer ato normativo, federal ou estadual, é suscetível de contraste cons-
titucional. O julgamento da norma em tese, isto é, desprendida de um caso concreto, e, o 
que é muito importante, sem outra fi nalidade senão a de preservar o ordenamento jurídico 
da intromissão de leis com ele inconveniente, torna-se então possível.”

A Constituição de 1967 reproduziu todos os artigos da de 1946 e da 
Emenda 16, no que concerne ao controle da constitucionalidade de lei. 
No art. 114, I, l, está prevista a ação direta. A Emenda nº 1, de 1969, 
não inovou nessa matéria, limitando-se a reproduzir as normas que dis-
ciplinavam a matéria na Constituição de 1967. No entanto, a Emenda 
Constitucional nº 7, de 1977, a chamada “Reforma do Poder Judiciá-
rio”, trouxe uma inovação ao acrescentar a alínea p ao inciso I do art. 
119 da Constituição Federal: a concessão de medida cautelar na ação 
direta de declaração de inconstitucionalidade.

A Constituição Federal de 1988 ampliou o alcance do controle con-
centrado de constitucionalidade (arts. 102 e 103 da CF/88).

Em precioso estudo, assinala Albert Bourgi, verbis:
“Les Constitutions sont désormais perçues pour ce qu’elles sont, pour ce qu’elles 

auraient toujours dû être: le fondement de toute activité étatique. C’est à partir des nou-
velles règles qu’elles sont venues poser, et des compétences qu’elles ont fi xées, que la vie 
politique s’ordonne et que les différents scrutins sont organisés. Cette réalité tranche avec 
la désinvolture que les dirigeants affi chaient jusque là à l’égard des textes considérés au 
mieux comme des concessions faites au discours sur la légalité constitutionnelle attendu 
par les bailleurs de fonds internationaux, au pire comme de simples faire valoir juridiques.

Dans un contexte de ‘juridicisation des débats politiques’, l’affi rmation constitutionnelle 
des droits et libertés des citoyens prend un autre relief. Au-delà de la charge symbolique 
de telle ou telle disposition constitutionnelle (comme par exemple celle qui reconnaît ‘le 
droit de désobéissance et de résistance des citoyens à l’égard d’une autorité illégitime issue 
d’un coup d’État’), les articles relatifs à la protection des Droits de l’homme, comme ceux 
concernant les mécanismes prévus pour en assurer le respect, participent de la confi ance 
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désormais placée dans la norme juridique.” (L’évolution du constitutionnalisme: du for-
malisme à l’effectivité. Revue Française de Droit Constitutionnel, n. 52/725-6)

Feita essa introdução, impõe-se o exame da competência do Judiciá-
rio na ordem constitucional vigente.

Cabe, pois, ao Poder Judiciário, em missão que lhe confere o Cons-
tituinte, o exame da alegada violação ao texto da Carta Magna, ou seja, 
se o legislador observou os princípios insculpidos no art. 37 da CF/88.

A respeito, leciona Bernard Schwartz, in Commentary on the Cons-
titution of the United States: the rights of property. New York: Mac-
millan, 1965. p. 2-3, verbis:

“The Constitution has been construed as a living instrument intended to vest in the na-
tion whatever authority may be appropriate to meet the exigencies of almost two centuries 
of existence.

To regard the Constitution solely as a grant of governmental authority is, nevertheless, 
to obtain but a partial and distorted view. Just as important is its function as a limitation 
upon such authority. As already emphasized in section 1, the American conception of a 
constitution is one which is not confi ned to viewing such instrument as a charter from 
which government derives the powers which enable it to function effectively. Instead, with 
us, the organic document is one under which governmental powers are both conferred and 
circumscribed.

The Constitution is thus more than a framework of government; it establishes and 
guarantees rights which it places beyond political abridgment. In this country, written 
constitutions were deemed essential to protect the rights and liberties of the people against 
the encroachments of governmental power.”

Da mesma forma, impõe-se recordar a velha mas sempre nova lição 
de John Randolph Tucker, em seu clássico comentário à Constituição 
norte-americana, verbis:

“All acts of every department of government, within the constitutional bounds of powers, 
are valid; all beyond bounds are ‘irritum et insane’ – null and void. Government, therefore, 
has no inherent authority, but only such as is delegated to it by its sovereign principal. 
Government may transcend the limits of this authority, but its act is none the less void. It 
cannot, by usurpation, jurally enlarge its powers, nor by construction stretch them beyond 
the prescribed limits.” (In The Constitution of the United States. Chicago: Callaghan, 1899. 
p. 66-7, § 54)

Outro não é o ensinamento de Daniel Webster, verbis:
“The Constitution, again, is founded on compromise, and the most perfect and absolute 

good faith, in regard to every stipulation of this kind contained in, it is indispensable to 
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its preservation. Every attempt to grasp that which is regarded as an immediate good, in 
violation of these stipulations, is full of danger to the whole Constitution.” (In The works 
of Daniel Webster. Boston: Little, Brown, 1853. v. I. p. 331)

No regime do Estado de Direito, não há lugar para o arbítrio por par-
te dos agentes da Administração Pública, pois a sua conduta perante o 
cidadão é regida, única e exclusivamente, pelo princípio da legalidade, 
insculpido no art. 37 da Magna Carta.

Por conseguinte, somente a lei pode condicionar a conduta do cida-
dão frente ao poder do Estado, sendo nulo todo ato da autoridade admi-
nistrativa contrário ou extravasante à lei, e como tal deve ser declarado 
pelo Poder Judiciário quando lesivo ao direito individual.

Nesse sentido, também, a lição de Charles Debbasch e Marcel Pinet, 
verbis:

“L’obligation de respecter les lois comporte pour l’administration une double exigen-
ce, l’une négative consiste à ne prendre aucune décision qui leur soit contraire, l’autre, 
positive, consiste à les appliquer, c’est-à-dire à prendre toutes les mesures réglementaires 
ou individuelles qu’implique nécessairement leur exécution.” (In Les grands textes admi-
nistratifs. Paris: Sirey, 1970. p. 376)

Trata-se, pois, de caso típico de exame da legalidade da ação da Ad-
ministração pelo Poder Judiciário.

Vale a pena reproduzir uma decisão do Juiz Warren, quando presidia 
a Suprema Corte dos Estados Unidos, ao salientar a importância dessa 
prerrogativa da mais alta Corte daquele país:

“Todos temos consciência da gravidade do ataque inevitavelmente desfechado toda vez 
que impugnamos a constitucionalidade de um ato do Legislativo... Mas um juramento nos 
obriga a defender a Constituição. O Judiciário tem o dever de zelar pelas garantias consti-
tucionais que protegem os direitos dos cidadãos... Os dispositivos da Constituição não são 
adágios que o tempo desgasta, ou fórmulas vazias que se repetem sem se compreender. 
São princípios vitais, fórmulas vivas, que autorizam e limitam os poderes do Governo em 
nossa Nação. São as regras mesmas desse Governo. Se a constitucionalidade de um ato do 
Congresso é contestada nesta Corte, cumpre-nos aplicar essas regras... Se não o fi zermos, 
as palavras da Constituição se tornarão apenas bons conselhos. É preciso agir com cautela, 
conforme o conselho de nossos antecessores. Mas é preciso agir. Não podemos fugir à in-
grata responsabilidade de julgar...” (Voto mencionado na introdução da edição brasileira de 
BEARD, Charles A. A Suprema Corte e a Constituição. Rio de Janeiro: Forense, 1965. p. 18)

Em consequência, o Supremo, por meio de seus ministros, quando 
decide sobre matéria constitucional, está decidindo sobre matéria políti-
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ca. Nesse sentido é oportuno lembrar trechos do discurso proferido pelo 
saudoso Francisco Campos por ocasião da reabertura das atividades do 
Supremo Tribunal Federal, em 1937, oportunidade em que exercia a 
função de Ministro da Justiça do Governo de Getúlio Vargas:

“Desde que decidis matéria constitucional, estais decidindo sobre os poderes do governo. 
Sois o juiz dos limites do poder do governo, e, decidindo sobre o seus limites, o que estais 
decidindo, em última análise, é sobre a substância do poder. O poder de limitar envolve, 
evidentemente, o de reduzir ou o de anular... Juiz das atribuições dos demais poderes, sois 
o próprio juiz das vossas. O domínio da vossa competência é a Constituição, isto é, o ins-
trumento em que se defi ne e se especifi ca o Governo. No poder de interpretá-la está o de 
traduzi-la nos vossos próprios conceitos... O poder de interpretar a Constituição envolve, 
em muitos casos, o poder de formulá-la. A Constituição está em elaboração permanente nos 
Tribunais incumbidos de aplicá-la...” (In Revista Forense, v. 86, p. 695-6)

Cândido Mota Fº, em artigo publicado na Revista Forense, refere a 
lição de João Mendes, nestes termos:

“Pois João Mendes não chama o Poder Judiciário ‘o mais elevado poder político’? 
Para ele, o indivíduo, quando provoca o Poder Judiciário, quer na jurisdição federal, quer 
na jurisdição estadual, invoca a Nação.” (MOTA Fº, Cândido. A evolução do controle de 
constitucionalidade de leis no Brasil. Revista Forense, v. 86, p. 279)

Idêntica a posição de Castro Nunes:
“A interpretação constitucional é, como sabeis, eminentemente política. Política nas 

suas inspirações superiores e na sua repercussão.” (NUNES, Castro. Teoria e prática do 
Poder Judiciário. Rio de Janeiro: Forense, 1943. p. 597)

Concluindo, o Supremo, ao decidir a constitucionalidade de uma lei, 
está exercendo uma das mais relevantes de suas prerrogativas, pois, 
nesse momento, está acima dos demais poderes que constituem a Repú-
blica e garantindo contra esses mesmos poderes, inclusive o Judiciário, 
a Lei Maior, ou seja, a Constituição. Tão relevante é essa prerrogati-
va do Poder Judiciário, em especial do Supremo Tribunal, que certos 
doutrinadores norte-americanos a qualifi caram de um verdadeiro “veto 
judicial”.

No que concerne ao procedimento da arguição de inconstitucionali-
dade, consoante dispõe o art. 97 da CF/88, somente pelo voto da maio-
ria absoluta de seus membros, ou dos membros do respectivo órgão 
especial, poderão os Tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou 
ato normativo do Poder Público.
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Essa norma, no Brasil, tem origem na Constituição de 1934 (art. 
179), sendo, posteriormente, repetida nas Constituições de 1937 (art. 
96), de 1946 (art. 200), de 1967, com a Emenda Constitucional nº 1/69 
(art. 116), e na vigente, de 1988, em seu art. 97.

O procedimento estabelecido na Constituição, que diz com o modo 
de julgamento do incidente de inconstitucionalidade de lei ou ato nor-
mativo do Poder Público, adveio do direito norte-americano, no qual se 
conferiu ao juiz de primeira instância o poder de declarar a inconstitu-
cionalidade, exigindo-se, porém, por meio de construção da doutrina e 
da jurisprudência, no julgamento pelos tribunais, a presença da totali-
dade de seus membros, de modo a evitar que em questão de tal gravida-
de, e mesmo em homenagem ao princípio da separação e da harmonia 
dos Poderes, tão caro à democracia daquele País, fosse reconhecida a 
incompatibilidade de uma lei com a Constituição pela maioria simples 
ou ocasional.

Nesse sentido, o depoimento de Nerincz, em seu estudo clássico 
acerca da organização judiciária americana, quando noticia que,
“tratando-se de apreciar a constitucionalidade de uma lei federal, a Corte Suprema esta-
beleceu que se não invalidasse a lei senão pela maioria do número completo dos juízes 
reunidos in a full bench e somente quando a oposição entre a Constituição e a lei era tal 
que o magistrado devia convencer-se da sua inconstitucionalidade.” (In L’organisation 
judiciaire aux États-Unis. Paris: V. Giard & E. Brière, 1909. p. 45-6)

Nesse sentido, também, a lição de Cooley, verbis:
“In view of the considerations which have been suggested, the rule which is adopted by 

some courts, that they will not decide a legislative act to be unconstitutional by a majority 
of a bare quorum of the judges only, – less than a majority of all, – but will instead postpo-
ne the argument until the bench is full, seems a very prudent and proper precaution to be 
observed before entering upon questions so delicate and so important.” (In Constitutional 
limitations. 7. ed. Boston, 1903. p. 203, I)

A Suprema Corte – relata Willoughby – assentou que a inconsti-
tucionalidade de uma lei somente pode ser declarada pela maioria do 
tribunal pleno.

É o seu magistério, verbis: “(...) the court has made it a rule not to 
render a decision invalidating a legislative act, unless it be concurred 
in by a majority, not of judges sitting, as is the usual rule, but of the 
entire bench” (WILLOUGHBY, Westel W. The Supreme Court of the 
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United States. Baltimore: Hopkins, 1890. p. 39).
Revelando a observância desses princípios pelos diversos Estados da 

Federação Americana, noticia-nos John Mabry Mathews, verbis:
“(...) it has happened, in an appreciable number of cases, that legislative acts are declared 

unconstitutional by a bare majority of the court. The fact that there is a large dissenting 
minority would seem to cast some doubt upon the invalidity of the act. (...) In order to check 
this tendency, some states have adopted express constitutional limitations designed to curb 
the unrestricted power of the courts to declare legislative acts unconstitutional. Thus, in 
Ohio and North Dakota, having seven and fi ve judges can be declared unconstitutional only 
by the concurrence of six and four judges, respectively. (...) In states where the supreme 
courts may meet in separate divisions for the decision of ordinary cases, it is usually the 
rule that cases involving the constitutionality of laws can only be decided by a majority of 
the full bench.” (In American State Government. New York: D. Appleton, 1931. p. 487-8)

Diverso não é o sistema que prevalece no direito constitucional eu-
ropeu.

Ao comentar o procedimento de julgamento perante a Corte Consti-
tucional da Itália, anota Enrico Redenti, verbis:

“Non c’è un numero fi sso di giudici per la composizione del collegio decidente (o [...] 
delibante), come c’è per gli uffi ci giudicanti della magistratura ordinária, ma c’è un numero 
minimo (almeno undici, compreso il presidente o il suo ff.: art. 16 della legge ord. 11 marzo 
53). Non pare sia ammessa se non de facto la astensione; esclusa la ricusazione (art. 16 
delle norme integrative). L’assenza dovrebbe esser giustifi cata. Possono concorrere alle 
deliberazione solo i giudice che siano stati presenti a tutte le udienze. In caso di parità di 
voti prevale quello del presidente.” (In Legitimità delle leggi e Corte Costituzionale. Milano: 
Dott. A. Giuffrè, 1957. p. 70, n. 49)

Ou seja, consoante observa Redenti, não há número fi xo de juízes 
para a composição do colégio julgador, como ocorre para a função judi-
cial da magistratura ordinária. Entretanto, exige-se um número mínimo 
de pelo menos onze, inclusive o Presidente. Não parece ser admitida 
senão de fato a abstenção, estando excluída a recusa. A ausência deve 
ser justifi cada. Podem concorrer às decisões somente os juízes que es-
tiverem presentes a todas as audiências. Em caso de paridade de votos, 
prevalece o do Presidente.

Não é diverso o magistério de Franco Pierandrei (Corte Costituzio-
nale, in Enciclopedia del Diritto, v. X, p. 960).

Da mesma forma, de maneira semelhante ao direito italiano, dispõe 
o direito constitucional alemão, nos termos do magistério autorizado de 
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Ernest Friesenhahn, verbis:
“Le decisioni sono pronunciate in linea di principio dalla maggioranza dei giudici che vi 

hanno preso parte. Nel caso di eguaglianza dei voti non è attribuito un voto preponderante 
al presidente. Da ciò si ricava che in caso di eguaglianza dei voti deve essere respinta la 
domanda proposta. In certi casi ciò potrebbe portare ad un risultato impossible, poichè 
il risultato della controversia giuridica potrebbe dipendere dalla formulazione positiva 
o negativa della domanda. La legge stabilisce perciò che in caso di eguaglianza dei voti 
indifferentemente da come sia stata formulata la domanda, non può essere accertata una 
violazione della legge fondamentale o altro diritto federale.” (“As decisões serão tomadas 
primordialmente pela maioria dos juízes que delas participaram. Havendo número idêntico 
de votos, não cabe ao Presidente o desempate. Decorre daí que, havendo empate na votação, 
o pedido deve ser rejeitado. Em certos casos, isso pode levar, porém, a resultado impossível, 
porque a solução da lide poderia depender da forma positiva ou negativa do pedido. Por 
isso determina a lei que, em caso de paridade de votos, tal como foi ajuizado o pedido, não 
pode ser declarada uma violação da Lei Fundamental ou de outro direito federal.”) (In La 
giurisdizione costituzionale nella Repubblica Federale Tedesca. Ristampa. Milano: Dott. 
A. Guiffrè, 1973. p. 140, n. 13)

Ora, nos termos do art. 97 da Lei Maior, a declaração de inconsti-
tucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público nos tribunais 
somente poderá ocorrer quando preenchidos dois pressupostos: 1º) que 
haja votos acordes no reconhecimento da alegada inconstitucionalida-
de; 2º) que a soma dos votos acordes perfaça a maioria absoluta dos 
membros do tribunal, e não apenas dos juízes presentes à sessão de jul-
gamento. Defi ne-se a maioria absoluta como o número imediatamente 
superior à metade, na lição clara e precisa de Léon Duguit.

São suas palavras, verbis:
“La détermination de la majorité absolue peut présenter quelque diffi culté. Si le nombre 

des votants est un nombre pair, la majorité absolue est la moitié plus un de ce nombre. Si 
les votants sont en nombre impair, la majorité absolue est la majorité absolue du nombre 
pair immédiatement au-dessous: la majorité absolue de 1.001 est 501; et 501 est aussi la 
majorité absolue de 1.000.” (In Traité de Droit Constitutionnel. Deuxième édition. Paris: 
E. de Boccard, 1924. Tomo 4º. p. 91)

Por conseguinte, somente o Plenário da Corte, ou seu órgão especial, 
nos termos do art. 97 da CF/88, poderá declarar a inconstitucionalidade 
de lei ou ato normativo.

Essa a jurisprudência pacífi ca do Eg. Supremo Tribunal Federal (RE 
nº 55.378, rel. Min. Thompson Flores, in Ementário 830 do STF; RE nº 
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88.160/RJ, rel. Min. Leitão de Abreu, in RTJ 96/1.188; RE nº 90.569/
RJ, rel. Min. Moreira Alves, in RTJ 99/273).

No mesmo sentido, o pensamento autorizado do Mestre Pontes de 
Miranda, in Comentários à Constituição de 1967 com a Emenda nº 1 de 
1969, 2. ed., Revista dos Tribunais, v. III, p. 590, verbis:

“Os membros do tribunal, que votaram, em cognição da ação, ou de recurso, ou seus 
substitutos, têm de votar em maioria absoluta para que se possa decretar a nulidade da lei, 
ou do ato, por inconstitucionalidade. É o chamado mínimo para julgamento de inconstitu-
cionalidade da regra jurídica.

O art. 116 atende, em parte, à hierarquia das regras jurídicas: posto que a Constituição 
exija a maioria absoluta dos membros do tribunal (não dos presentes) para a decisão des-
constitutiva, só o faz a respeito das regras legais ou de atos, que contenham regras jurídicas 
ou não, porém não estende a exigência se a infração, de que se trata, é a regra geral. O 
tribunal, ou a parte do tribunal, não precisa de maioria absoluta para dizer ilegal o ato do 
poder público. À primeira vista, parece estranho que se possa decretar a ilegalidade sem 
maioria absoluta dos membros do tribunal e não se possa decretar a inconstitucionalidade 
desse mesmo ato se não se perfaz maioria absoluta dos membros do tribunal. É que a ratio 
legis não está em que as questões de legalidade são menos graves e só atingem decretos, 
regimentos, regulamentos, avisos, instruções, portarias e outros atos menos importantes. 
As questões de inconstitucionalidade são graves, porque se acusa o autor do ato de violar 
a Constituição de que provém qualquer partícula de poder público, que haja invocado.”

Do exposto, estabelecidas essas premissas, e refl etindo melhor acer-
ca da relevante matéria constitucional pertinente ao deslinde do presen-
te feito, reformulando posição anterior, convenci-me da legitimidade 
constitucional do Decreto nº 4.887/2003.

Ao transcrever o voto do eminente Ministro Luiz Fux, no REsp nº 
931.060-RJ, anotou o Ministro Benedito Gonçalves, verbis:

“Os remanescentes das comunidades dos quilombos, por força da Constituição pós
-positivista de 1988, ideário de nossa nação que funda o Estado Brasileiro na Dignidade 
Humana, no afã de construir uma sociedade justa e solidária, com erradicação das desigual-
dades, o que representa o respeito às diferenças, ostentam direito à justa posse defi nitiva 
que mantêm, mercê de ela lhes conferir o direito a titulação, consoante o artigo 68 do Ato 
das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, verbis: ‘Aos remanescentes das 
comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
defi nitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos’. O Estado Democrático de 
Direito brasileiro, tendo como fundamento a dignidade da pessoa humana, tutela os direitos 
culturais próprios dos segmentos sociais e étnicos que compõem a população brasileira. As 
garantias constitucionais, por essa razão, asseguram o respeito às minorias, sem preconceito 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 565-640, 2014 627

de origem e raça, ligadas à proteção da cultura, com inclusão dos quilombolas, a teor dos 
artigos 215 e 216, § 5º, da Constituição Federal de 1988.

(...)
A ratio do mencionado dispositivo constitucional visa assegurar o respeito às comuni-

dades de quilombolas, para que possam continuar vivendo segundo suas próprias tradições 
culturais, assegurando, igualmente, a efetiva participação em uma sociedade pluralista.

Cuida-se de norma que tem como escopo a promoção da igualdade substantiva e da 
justiça social, na medida em que confere direitos territoriais aos integrantes de um grupo 
desfavorecido, composto quase exclusivamente por pessoas muito pobres e que são vítimas 
de estigma e discriminação. Igualmente, a medida é reparatória, porquanto visa a resgatar 
uma dívida histórica da Nação, uma dívida histórica com comunidades compostas predo-
minantemente por descendentes de escravos, que sofrem ainda hoje com o preconceito e 
violação dos seus direitos.

(...)
A CR/88, ao consagrar o direito à terra dos remanescentes de quilombos, não o fez 

tomando como base os quilombos unicamente como locais de negros fugitivos, mas sim 
referindo-se ao uso da terra segundo os costumes e as tradições das comunidades negras.

Assim, o art. 68 do ADCT e seus termos não devem ser interpretados de forma restritiva. 
Pelo contrário, sendo a interpretação constitucional um processo que tem como objetivo 
revelar o alcance das normas que integram a Constituição, aplicando-se o método valora-
tivo, bem como o princípio da hermenêutica constitucional da unicidade da Constituição, 
verifi ca-se que o comando constitucional acima citado deve ser cotejado sistematicamente 
com os princípios fundamentais do nosso Texto Constitucional, notadamente o princípio 
que garante a dignidade da pessoa humana.

Mais uma vez, ressalte-se que a norma jurídica que impunha um critério temporal ao 
reconhecimento dos remanescentes das comunidades de quilombos, o Decreto nº 3.912/2001, 
foi revogada expressamente pelo art. 25 do Decreto nº 4.887/2003, que trouxe como método 
de identifi cação desse grupo de pessoas o critério de autoatribuição, associado a estudos 
antropológicos.”

Nesse sentido, também, o valioso pronunciamento do então Procu-
rador-Geral da República, Dr. Cláudio Fonteles, ao emitir o seu parecer 
na ADIn nº 3.239/600-DF, cujos argumentos adoto, verbis:

“11. Mister se faz ressaltar, antes de tudo, que o art. 68 do ADCT requer cuidadosa 
interpretação, de modo a ampliar ao máximo o seu âmbito normativo. Isso porque trata a 
disposição constitucional de verdadeiro direito fundamental, consubstanciado no direito 
subjetivo das comunidades remanescentes de quilombos a uma prestação positiva por parte 
do Estado. Assim, deve-se reconhecer que o art. 68 do ADCT abriga uma norma jusfunda-
mental; sua interpretação deve emprestar-lhe a máxima efi cácia.

12. Em primeiro lugar, deve ser analisada a regularidade formal da norma impugnada. 
Questiona-se se o Decreto nº 4.887, de 20 de novembro de 2003, poderia regulamentar 
diretamente, é dizer, sem a interposição de uma lei, o art. 68 do ADCT.

13. Estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Direito Público, com a coordenação 
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do Professor Dr. CARLOS ARI SUNDFELD,1 esclarece a questão, quando demarca o 
sistema normativo que regulamenta o art. 68 do ADCT. De acordo com o estudo, o art. 68 do 
ADCT está devidamente regulamentado pela Lei nº 9.649/98 (art. 14, IV, c) – que confere ao 
Ministério da Cultura competência para aprovar a delimitação das terras dos remanescentes 
das comunidades dos quilombos, bem como determinar as suas demarcações, que serão 
homologadas mediante decreto – e pela Lei nº 7.668/88 (art. 2º, II e parágrafo único), que 
atribui à Fundação Cultural Palmares competência para realizar a identifi cação dos rema-
nescentes das comunidades dos quilombos, proceder ao reconhecimento, à delimitação e 
à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-lhes a correspondente titulação, bem 
como para fi gurar como parte legítima para promover o registro dos títulos de propriedade 
nos respectivos cartórios imobiliários.

14. Assim dispõe a Lei nº 7.668/88 (com a redação determinada pela Medida Provisó-
ria nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001), que autorizou o Poder Executivo a constituir a 
Fundação Cultural Palmares – FCP, conferindo-lhe competências específi cas:

‘Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a constituir a Fundação Cultural Palmares 
– FCP, vinculada ao Ministério da Cultura, com sede e foro no Distrito Federal, com a fi na-
lidade de promover a preservação dos valores culturais, sociais e econômicos decorrentes 
da infl uência negra na formação da sociedade brasileira.

Art. 2º A Fundação Cultural Palmares – FCP poderá atuar, em todo o território nacio-
nal, diretamente ou mediante convênios ou contrato com Estados, Municípios e entidades 
públicas ou privadas, cabendo-lhe:

I – promover e apoiar eventos relacionados com os seus objetivos, inclusive visando à 
interação cultural, social, econômica e política do negro no contexto social do país;

II – promover e apoiar o intercâmbio com outros países e com entidades internacionais, 
por meio do Ministério das Relações Exteriores, para a realização de pesquisas, estudos e 
eventos relativos à história e à cultura dos povos negros.

III – realizar a identifi cação dos remanescentes das comunidades dos quilombos, proceder 
ao reconhecimento, à delimitação e à demarcação das terras por eles ocupadas e conferir-
lhes a correspondente titulação.

Parágrafo único. A Fundação Cultural Palmares – FCP é também parte legítima para 
promover o registro dos títulos de propriedade nos respectivos cartórios imobiliários. (...)’

15. Por seu turno, a Lei nº 9.649/98 (também com a redação determinada pela Medida 
Provisória nº 2.216-37, de 31 de agosto de 2001), que dispõe sobre a organização da Pre-
sidência da República e dos Ministérios, atribuindo-lhes as devidas competências, desta 
forma estabelece:

‘Art. 14. Os assuntos que constituem área de competência de cada Ministério são os 
seguintes:

(...)
IV – Ministério da Cultura:
(...)
c) aprovar a delimitação das terras dos remanescentes das comunidades dos quilombos, 

bem como determinar as suas demarcações, que serão homologadas mediante decreto;’

1  SUNDFELD, Carlos Ari (org.). Comunidades quilombolas: direito à terra. Brasília: Fundação Cultural 
Palmares, MinC, Abaré, 2002. p. 22 e ss.
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16. Anteriormente ao Decreto nº 4.887/2003, a regulamentação das referidas leis era 
feita pelo Decreto nº 3.912, de 10 de setembro de 2001, que continha disposições relativas 
ao processo administrativo para identifi cação dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos e para o reconhecimento, a delimitação, a demarcação, a titulação e o registro 
imobiliário das terras por eles ocupadas. Nas palavras de CARLOS ARI SUNDFELD, 
‘trata-se de decreto fundado expressamente nos dispositivos citados – art. 14, IV, c, da Lei 
nº 9.649/98 e art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/88’.2

17. O Decreto nº 4.887/2003, ora impugnado, revogou expressamente o Decreto nº 
3.912/2001 (art. 25), passando a fi gurar como a norma regulamentadora do art. 14, IV, c, 
da Lei nº 9.649/98 e do art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/88.

18. Assim, como bem ressaltou a douta Advocacia-Geral da União, ‘o Decreto nº 4.887, 
de 2003, retira seu fundamento de validade diretamente das normas do art. 14, IV, c, da Lei 
nº 9.649, de 1988, e do art. 2º, III e parágrafo único, da Lei nº 7.668/1988, e não diretamente 
da Constituição Federal (art. 68, ADCT)’ (fl s. 102).

19. Portanto, não cabe razão ao requerente quando afi rma que o decreto impugnado 
regulamenta diretamente dispositivo constitucional, confi gurando-se como decreto autônomo 
e invadindo esfera reservada à lei.

20. Nesse ponto, vale transcrever as assertivas levantadas pela Advocacia-Geral da 
União:

‘(...) o Decreto nº 4.887, de 2003, está no segundo grau de concretização das normas 
do art. 215 e do art. 216 da Constituição Federal, bem como do art. 68 do ADCT. A Lei 
nº 9.649, de 1998, e a Lei nº 7.668, de 1988, são que, efetivamente, regulamentam direta-
mente a Constituição, concretizando-a em primeiro grau. O Decreto, por sua vez, retira seu 
fundamento de validade das próprias leis federais, não havendo, portanto, a tal ‘autonomia 
legislativa’ propagada pelo requerente.’ (fl s. 106)

21. Dessa forma, tendo em vista os argumentos acima delineados, não se pode afi rmar 
que existe inconstitucionalidade formal na norma impugnada. Nesse aspecto, propugna-se 
pela regularidade formal do Decreto nº 4.887/2003.

22. Em relação ao aspecto material, impugna o requerente o art. 13 do Decreto nº 
4.887/2003, que prescreve a realização de desapropriação pelo Incra no caso de as terras 
ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos localizarem-se em área de 
domínio particular. Assim dispõe o art. 13:

‘Art. 13. Incidindo nos territórios ocupados por remanescentes das comunidades dos 
quilombos título de domínio particular não invalidado por nulidade, prescrição ou comisso 
nem tornado inefi caz por outros fundamentos, será realizada vistoria e avaliação do imóvel, 
objetivando a adoção dos atos necessários à sua desapropriação, quando couber.

§ 1º Para os fi ns deste Decreto, o Incra estará autorizado a ingressar no imóvel de proprie-
dade particular, operando as publicações editalícias do art. 7º efeitos de comunicação prévia.

§ 2º O Incra regulamentará as hipóteses suscetíveis de desapropriação, com obrigatória 
disposição de prévio estudo sobre a autenticidade e a legitimidade do título de propriedade, 
mediante levantamento da cadeia dominial do imóvel até a sua origem.’

23. Afi rma o requerente que, de acordo com o art. 68 do ADCT, a propriedade das 

2  Ibidem, p. 31.
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terras decorre diretamente da Constituição, não podendo o Poder Público promover de-
sapropriações. Em suas próprias palavras, ‘não há que se falar em propriedade alheia a 
ser desapropriada para ser transferida aos remanescentes de quilombos, muito menos em 
promover despesas públicas para fazer frente a futuras indenizações. As terras são, desde 
logo, por força da própria Lei Maior, dos remanescentes das comunidades quilombolas 
que lá fi xam residência desde 5 de outubro de 1988. O papel do Estado limita-se, segundo 
o art. 68 do ADCT, a meramente emitir os respectivos títulos’. Outrossim, a hipótese de 
desapropriação não se enquadraria em nenhuma das modalidades a que se refere o art. 5º, 
inciso XXIV, da Constituição.

24. Não possui razão o requerente. No caso de a terra reivindicada pela comunidade 
quilombola pertencer a particular, não só será possível, como necessária a realização de desa-
propriação. Nesse sentido, o estudo realizado por CARLOS ARI SUNDFELD3 é enfático:

‘Para nós, quando a terra reivindicada pela comunidade quilombola pertencer a parti-
cular, tal propriedade deve ser previamente desapropriada para que haja a nova titulação 
em nome da comunidade. Nesse aspecto, não convence o já mencionado Parecer SAJ nº 
1.490/2001 da Casa Civil, segundo o qual não seria possível cogitar-se de ‘desapropriação’ 
de tais terras. O raciocínio do parecer foi no sentido de que a Constituição teria, tão somente, 
reconhecido um direito de propriedade preexistente dos remanescentes das comunidades 
dos quilombos. Segundo a conclusão do parecer, qualquer atuação do Poder Público para 
desapropriar terras particulares com a pretensão de dar cumprimento ao art. 68 do ADCT 
seria ilegal e caracterizaria ato de improbidade administrativa, uma vez que a comunidade 
já teria um direito preexistente decorrente da posse prolongada, contínua, pacífi ca e cum 
animo domini...

Diversamente, acreditamos ser possível e, principalmente, necessária a prévia desa-
propriação de terras particulares em benefício dos remanescentes das comunidades dos 
quilombos que as estiverem ocupando. Não se deve equiparar a titulação das terras das 
comunidades quilombolas com a demarcação das terras ocupadas pelos índios, as quais são 
e sempre foram públicas. Com relação a estes últimos, a Constituição Federal criou um com-
plexo sistema de proteção com previsão de ‘posse permanente’ das terras tradicionalmente 
ocupadas por eles (art. 231). Mas o art. 68 do ADCT tratou da questão quilombola de forma 
diversa e não teve a pretensão de criar uma forma originária de aquisição da propriedade 
em favor das comunidades remanescentes de quilombos, sem o pagamento de qualquer 
indenização ao proprietário, assim reconhecido pelas formas de direito.

O direito constitucional da propriedade só pode ser limitado nas formas e nos proce-
dimentos expressamente estabelecidos na Constituição. Não é viável falar-se em perda 
‘imediata’ da propriedade no caso de terras ocupadas por comunidades quilombolas, como 
sustentou o Parecer nº 1.490/01 da Casa Civil. A perda compulsória da propriedade parti-
cular em favor de remanescentes de comunidades quilombolas só pode dar-se em razão de 
usucapião ou pela desapropriação.

Assim, no caso de a comunidade quilombola localizar-se em terra particular, tal pro-
priedade deve ser previamente desapropriada para que haja a nova titulação em nome da 
comunidade. O fundamento dessa desapropriação é constitucional e decorre diretamente 
do § 1º do seu art. 216, cuja disposição é: ‘O Poder Público, com a colaboração da comu-

3  Ibidem, p. 116-118.
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nidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, 
registros, vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento 
e preservação’.

É inequívoco que a proteção constitucional das comunidades de remanescentes dos 
quilombos não se restringe ao art. 68 do ADCT, mas também decorre dos arts. 215 e 216 
da Constituição Federal. O art. 216 da Constituição Federal declarou como patrimônio 
cultural brasileiro os bens materiais e imateriais, tomados de forma individual ou coletiva, 
que reportem de alguma forma aos grupos formadores da sociedade brasileira. E, como 
grupos formadores da sociedade brasileira (art. 215), as comunidades remanescentes de 
quilombos recebem a proteção jurídico-constitucional do dispositivo, que, no seu § 1º, 
prevê a desapropriação como uma das formas de acautelamento e preservação de que o 
Poder Público dispõe.

Nossa conclusão, portanto, é que o Poder Público, para garantir às comunidades qui-
lombolas a propriedade defi nitiva das terras que estejam ocupando, no caso de elas perten-
cerem a particulares, deve lançar mão do processo de desapropriação, com fundamento no 
art. 216, § 1º, da Constituição Federal. O referido processo de desapropriação é de nítido 
interesse social, com fundamento constitucional no art. 216, § 1º, e será feito em benefício 
de comunidades quilombolas.’

25. O requerente ainda aponta a existência de inconstitucionalidade em relação ao art. 
68 do ADCT, pois o Decreto nº 4.888/2003, em seu art. 2º, elege o critério da autoatribuição 
(autodefi nição da própria comunidade) para identifi car os remanescentes das comunidades 
de quilombos. De acordo com o requerente, ‘resumir a identifi cação dos remanescentes a 
critérios de autodeterminação frustra o real objetivo da norma constitucional, instituindo a 
provável hipótese de se atribuir a titularidade dessas terras a pessoas que efetivamente não 
têm relação com os habitantes das comunidades formadas por escravos fugidos, ao tempo 
da escravidão do país’.

26. Aqui também o argumento do requerente não possui fundamento. Como bem expli-
citado pela Advocacia-Geral da União, ‘ao impugnar o Decreto nº 4.887, de 2003, quanto 
ao critério da autoatribuição, o autor, na verdade, impugna não a constitucionalidade em 
si, mas tão somente volta-se contra o critério da autoatribuição eleito para identifi car as 
comunidades quilombolas. A rigor, não há uma questão de inconstitucionalidade em jogo. 
Evidencia-se, isso sim, uma controvérsia metodológica (se é que assim se possa consi-
derar, na medida em que os mais recentes avanços da Antropologia ratifi cam os critérios 
estabelecidos no Decreto nº 4.887, de 2003), que há de resolver-se no âmbito da ciência 
antropológica, e não do Direito’ (fl s. 112).

27. No presente caso, para a delimitação do conteúdo essencial da norma do art. 68 
do ADCT, não pode o jurista prescindir das contribuições da Antropologia na defi nição da 
expressão ‘remanescentes das comunidades dos quilombos’. Segundo relato de ELIANE 
CANTARINO O’DWYER, ‘os antropólogos, por meio da Associação Brasileira de An-
tropologia (ABA), fundada em 1955, tiveram papel decisivo no questionamento de noções 
baseadas em julgamentos arbitrários, como a de remanescente de quilombo, ao indicar a 
necessidade de se perceberem os fatos a partir de uma outra dimensão que venha a incor-
porar o ponto de vista dos grupos sociais que aspiram à vigência do direito atribuído pela 
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Constituição’.4

28. Assim, o critério da autoatribuição é considerado pela Antropologia como o parâmetro 
mais razoável para a identifi cação das comunidades quilombolas. Os estudos realizados 
pelo antropólogo F. BARTH5 chegam à conclusão de que a identifi cação de grupos étnicos 
não depende mais de parâmetros diferenciais objetivos fi xados por um observador externo, 
mas dos ‘sinais diacríticos’, é dizer, das diferenças que os próprios integrantes das unidades 
étnicas consideram relevantes. Como assevera ELIANE CANTARINO O’DWYER, ‘essa 
abordagem tem orientado a elaboração dos relatórios de identifi cação, os também chamados 
laudos antropológicos, no contexto da aplicação dos direitos constitucionais às comunidades 
negras rurais consideradas remanescentes de quilombos, de acordo com o preceito legal’. 
Assim, ‘em vez de emitir uma opinião preconcebida sobre os fatores sociais e culturais que 
defi nem a existência de limites, é preciso levar em conta somente as diferenças conside-
radas signifi cativas para os membros dos grupos étnicos’. Nesse caso, ‘apenas os fatores 
socialmente relevantes podem ser considerados diagnósticos para assinalar os membros 
de um grupo, e a característica crítica é a autoatribuição de uma identidade básica e mais 
geral que, no caso das comunidades negras rurais, costuma ser determinada por sua origem 
comum e formação no sistema escravocrata’.6

29. Também nesse sentido, o estudo realizado pela Sociedade Brasileira de Direito Pú-
blico,7 acima citado: ‘(...) o critério a ser seguido na identifi cação dos remanescentes das 
comunidades quilombolas em si é também o da ‘autodefi nição dos agentes sociais’. Ou seja, 
para que se verifi que se certa comunidade é de fato quilombola, é preciso que se analise a 
construção social inerente àquele grupo, de que forma os agentes sociais se percebem, de 
que forma almejaram a construção da categoria a que julgam pertencer. Tal construção é 
mais efi ciente e compatível com a realidade das comunidades quilombolas do que a simples 
imposição de critérios temporais ou outros que remontem ao conceito colonial de quilombo’.

30. Cabe, ainda, citar os estudos antropológicos de ALFREDO WAGNER BERNO 
DE ALMEIDA8:

‘O recurso de método mais essencial, que suponho deva ser o fundamento da ruptura 
com a antiga defi nição de quilombo, refere-se às representações e práticas dos próprios 
agentes sociais que viveram e construíram tais situações em meio a antagonismos e vio-
lências extremas. A meu ver, o ponto de partida da análise crítica é a indagação de como os 
próprios agentes sociais se defi nem e representam suas relações e práticas com os grupos 
sociais e as agências com que interagem. Esse dado de como os grupos sociais chamados 
‘remanescentes’ se defi nem é elementar, porquanto foi por essa via que se construiu e afi rmou 
a identidade coletiva. O importante aqui não é tanto como as agências defi nem, ou como 
uma ONG defi ne, ou como um partido político defi ne, e sim como os próprios sujeitos se 
autorrepresentam e quais os critérios político-organizativos que norteiam suas mobilizações 

4  O’DWYER, Eliane Cantarino. Os quilombos e a prática profi ssional dos antropólogos. In: Quilombos: 
identidade étnica e territorialidade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 18.
5  Apud O’DWYER, op. cit., p. 15.
6  Ibidem, p. 15-16.
7  Op. cit., p. 79-80.
8  ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e as novas etnias. In: O’DWYER, Eliane Cantari-
no. Os quilombos e a prática profi ssional dos antropólogos. In: Quilombos: identidade étnica e territoriali-
dade. Rio de Janeiro: FGV, 2002. p. 67-68.
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e forjam a coesão em torno de uma certa identidade. Os procedimentos de classifi cação que 
interessam são aqueles construídos pelos próprios sujeitos a partir dos próprios confl itos, 
e não necessariamente aqueles que são produtos de classifi cações externas, muitas vezes 
estigmatizantes.

Isso é básico na consecução da atividade coletiva e das categorias sobre as quais ela 
se apoia.’

31. Em seguida, afi rma o antropólogo:
‘Não se pode impor o desígnio do partido, a vontade da ONG ou a utopia do mediador 

a uma situação real: ao contrário, há que partir das condições concretas e das próprias re-
presentações, das relações com a natureza e com os demais dos agentes sociais diretamente 
envolvidos para se construir os novos signifi cados. No momento atual, para compreender 
o signifi cado de quilombo e o sentido dessa mobilização que está ocorrendo, é preciso 
entender como é que historicamente esses agentes sociais se colocaram perante os seus 
antagonistas, bem como entender suas lógicas, suas estratégias de sobrevivência e como 
eles estão se colocando hoje ou como estão se autodefi nindo e desenvolvendo suas práticas 
de interlocução. A incorporação da identidade coletiva para as mobilizações e as lutas, 
por uma diversidade de agentes sociais, pode ser mais ampla do que a abrangência de um 
critério morfológico e racial. Ao visitarmos esses povoados, em zonas críticas de confl ito, 
podemos constatar, por exemplo, que há agentes sociais de ascendência indígena que lá se 
encontram mobilizados e que estão se autodefi nindo como pretos. De igual modo, podemos 
constatar que há situações outras em que agentes sociais que poderiam aparentemente ser 
classifi cados como negros se encontram mobilizados em torno da defesa das chamadas 
terras indígenas. O critério de raça não estaria mais recortando e estabelecendo clivagens, 
como sucedeu no fi m do século XIX. Esse é um dado de uma sociedade plural, do futuro, 
que deve ser repensado. Raça não seria mais necessariamente um fato biológico, mas uma 
categoria socialmente construída. Certamente que há um debate cotidiano em face de cada 
situação dessas ou a cada vez que o aparato administrativo e burocrático envia seus quadros 
técnicos para verifi cações in loco desses antagonismos. Mas seria um absurdo sociológico 
imaginar que alguns classifi cadores nostálgicos queiram tentar colocar ‘cada um em seu 
lugar’ tal como foi defi nido pelo nosso mito de três raças de origem, acionando também o 
componente da ‘miscigenação’ que equilibra as tensões inerentes ao modelo. Insistir nisso 
signifi ca instaurar um processo de ‘limpeza étnica’, colocando compulsoriamente cada um 
no que a dominação defi ne naturalmente como ‘seu lugar’. (...) Certamente que a partir da 
consolidação de uma existência coletiva ou da objetivação do movimento quilombola tem-se 
uma força social que se contrapõe a essa classifi cação, isto é, passa a prevalecer a identidade 
coletiva acatada pelo próprio grupo em oposição às designações que lhe são externamente 
atribuídas. Os recentes trabalhos de campo dos antropólogos têm indicado isso.’

32. Portanto, como bem afi rma O’DWYER, ‘em última análise, cabe aos próprios 
membros do grupo étnico se autoidentifi carem e elaborarem seus próprios critérios de 
pertencimento e exclusão, mapeando situacionalmente as suas fronteiras étnicas’.9

33. Esse é o critério adotado pela Convenção nº 169 da Organização Internacional do 
Trabalho – OIT sobre os Povos Indígenas e Tribais, segundo a qual é a consciência de sua 

9  Op. cit., p. 24.
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identidade que deverá ser considerada como critério fundamental para sua identifi cação 
(vide Decreto nº 5.051, de 19 de abril de 2004).

34. Ademais, o critério da autoatribuição é complementado por outras regras discipli-
nadas pelo Decreto nº 4.887/2003 para a identifi cação das comunidades quilombolas (vide 
arts. 3º a 10).

35. Além da inconstitucionalidade dos critérios de identifi cação das comunidades de 
quilombos, o requerente indica a incompatibilidade com o art. 68 do ADCT na forma como 
o decreto estipulou (art. 2º, §§ 2º e 3º) a caracterização das terras a serem reconhecidas a 
essas comunidades. A inconstitucionalidade estaria na excessiva amplitude dos critérios e 
na sujeição aos indicativos fornecidos pelas próprias comunidades interessadas.

36. Para o requerente, ‘parece evidente que as áreas a que se refere a Constituição 
consolidam-se naquelas em que, conforme estudos histórico-antropológicos, se constatou a 
localização efetiva de um quilombo. Desse modo, descabe, ademais, sujeitar a delimitação 
da área aos critérios indicados pelos remanescentes (interessados) das comunidades dos 
quilombos. Trata-se, na prática, de atribuir ao pretenso remanescente o direito de delimi-
tar a área que lhe será reconhecida. Sujeitar a demarcação das terras aos indicativos dos 
interessados não constitui procedimento idôneo, moral e legítimo de defi nição’ (fl s. 12).

37. Por isso, sustenta o requerente que ‘a área cuja propriedade deve ser reconhecida 
constitui apenas e tão somente o território em que comprovadamente, durante a fase imperial 
da história do Brasil, o quilombo se formara’ (fl s. 12).

38. Ocorre que tal critério, escolhido pelo requerente, e antes eleito como critério ofi cial 
pelo Decreto nº 3.912/2001 (revogado), foi alvo de intensas críticas de estudiosos sobre o 
tema. Sobre a questão, vale transcrever as críticas formuladas pelo Procurador da República 
WALTER CLAUDIUS ROTHEMBURG,10 ao comentar o antigo Decreto nº 3.912/2001:

‘O equívoco do decreto aqui [no art. 1º, parágrafo único, incs. I e II] é evidente e não 
consegue salvar-se nem com a melhor das boas vontades. Do ponto de vista histórico, sus-
tenta-se a formação de quilombos ainda após a abolição formal da escravatura, por (agora) 
ex-escravos (e talvez não apenas por estes) que não tinham para onde ir ou não desejavam 
ir para outro lugar. Então, as terras em questão podem ter sido ocupadas por quilombolas 
depois de 1888. Ademais, várias razões poderiam levar a que as terras de quilombos se 
encontrassem, em 1888, ocasionalmente desocupadas. Imagine-se um quilombo anterior 
a 1888 que, por violência dos latifundiários da região, houvesse sido desocupado tempo-
rariamente em 1888, mas voltasse a ser ocupado logo em seguida (digamos, em 1889), 
quando a violência cessasse. Então, as terras em questão podem não ter estado ocupadas 
por quilombolas em 1888. Tão arbitrária é a referência ao ano de 1888 que não se justifi ca 
sequer a escolha em termos amplos, haja vista que a Lei Áurea é datada de 13 de maio: 
fevereiro de 1888 não seria mais defensável do que dezembro de 1887. Não fosse por outro 
motivo, essa incursão no passado traria sérias difi culdades de prova, e seria um despropósito 
incumbir os remanescentes das comunidades dos quilombos (ou qualquer outro interessado) 
de demonstrar que a ocupação remonta a tanto tempo.’

39. Como se vê, o critério que restringe as terras passíveis de titulação pelas comunida-
des quilombolas àquelas por estas ocupadas em 1888, adotado pelo já revogado Decreto nº 
3.912/2001, é totalmente despropositado. Nesse sentido, o critério utilizado pelo Decreto 

10  Apud SUNDFELD, op. cit., p. 72.
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nº 4.887/2003 parece ser mais compatível com os parâmetros eleitos pelos estudos antro-
pológicos para defi nição das comunidades quilombolas e de seus respectivos espaços de 
convivência. Esta é a conclusão de CARLOS ARI SUNDFELD11:

‘Outro parâmetro importante na identifi cação das comunidades quilombolas é a percep-
ção de como as terras são utilizadas por elas. A territorialidade é um fator fundamental na 
identifi cação dos grupos tradicionais, entre os quais se inserem os quilombolas.

Tal aspecto desvenda a maneira como cada grupo molda o espaço em que vive, e que se 
difere das formas tradicionais de apropriação dos recursos da natureza. São as terras de uso 
comum, em especial as ‘terras de preto’, cuja ocupação não é feita de forma individualizada, 
e sim em um regime de uso comum. O manejo do espaço territorial ‘obedece à sazonalidade 
das atividades, sejam agrícolas, sejam extrativistas e outras, caracterizando diferentes formas 
de uso e ocupação do espaço que tomam por base de parentesco e vizinhança, assentados 
em relações de solidariedade e reciprocidade’. A categoria ‘terra de preto’ tem uma lógica 
de funcionamento própria, codifi cada, como expressa Alfredo W. B de Almeida: ‘os recur-
sos hídricos, por exemplo, não são privatizados, não são individualizados; os recursos de 
caça, pesca, do extrativismo não são sempre individualizados em um plano de famílias, 
pois ninguém divide o produto da roça coletivamente’.

Dessa forma, e de um lado, deve ser dada especial atenção, dentre os parâmetros de 
identifi cação do território das comunidades quilombolas, à sua identidade coletiva. Trata-
se de identifi car a forma pela qual o grupo remanescente de quilombo conseguiu manter o 
seu modo de vida, resistindo às infl uências externas e mantendo os seus traços culturais e 
habitacionais ao longo das gerações. A partir da identifi cação desse modo de vida, conclui-se, 
em regra, que a titulação deve recair não só sobre os espaços em que o grupo mora e cultiva, 
mas também sobre aqueles necessários ao lazer, à manutenção da religião, à perambulação 
entre as famílias do grupo e também aqueles destinados ao estoque de recursos naturais.’

40. Portanto, a identifi cação das terras pertencentes aos remanescentes das comunidades 
de quilombos deve ser realizada segundo critérios históricos e culturais próprios de cada 
comunidade, assim como levando-se em conta suas atividades socioeconômicas. A iden-
tidade coletiva é parâmetro de suma importância, pelo qual são determinados os locais de 
habitação, cultivo, lazer e religião, bem como aqueles que o grupo étnico identifi ca como 
representantes de sua dignidade cultural. O critério estabelecido no Decreto nº 4.887/03 
está de acordo com os parâmetros mencionados.

41. Ante o exposto, o parecer é pela improcedência da ação.”

Correto o parecer.
Com efeito, por força do disposto no texto constitucional de 1988, 

o artigo 68 do ADCT, inspirado no ideário que inaugura o Estado Bra-
sileiro na Dignidade Humana e no respeito e na tutela dos segmentos 
sociais e étnicos que compõem a diversidade da população brasileira, 
visando, ainda, à erradicação das desigualdades, assegurou aos rema-
nescentes das comunidades dos quilombos a propriedade defi nitiva das 

11  Op. cit., p. 78-79.
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terras que estejam ocupando, incumbindo ao intérprete dar ao mencio-
nado preceito constitucional a sua plena efi cácia, nos termos, também, 
do disposto nos artigos 215 e 216, § 5º, da CF/88, para que os integran-
tes das comunidades quilombolas possam continuar vivendo segundo 
as suas próprias tradições culturais, assegurando-se-lhes a efetiva parti-
cipação em uma sociedade pluralista como é a nossa.

Consequentemente, ao se fi xar o sentido do art. 68 do ADCT, não 
cabe ao intérprete distinguir onde a lei não o faz (Carlos Maximiliano, 
in Hermenêutica e aplicação do Direito, 6. ed., Freitas Bastos, 1957, p. 
306, n. 300), notadamente quando se trata, como é o caso dos autos, de 
interpretação constitucional.

A respeito, pertinente o magistério sempre autorizado de Pontes de 
Miranda, verbis:

“Na interpretação das regras jurídicas gerais da Constituição, deve-se procurar, de 
antemão, saber qual o interesse que o texto tem por fi to proteger. É o ponto mais rijo, mais 
sólido; é o conceito central, em que se há de apoiar a investigação exegética. Com isso não 
se proscreve a exploração lógica. Só se tem de adotar critério de interpretação restritiva 
quando haja, na própria regra jurídica ou noutra, outro interesse que passe à frente. Por isso, 
é erro dizer-se que as regras jurídicas constitucionais se interpretam sempre com restrição. 
De regra, o procedimento do intérprete obedece a outras sugestões, e é acertado que se 
formule do seguinte modo: se há mais de uma interpretação da mesma regra jurídica inserta 
na Constituição, tem de preferir-se aquela que lhe insufl e a mais ampla extensão jurídica; e 
o mesmo vale dizer-se quando há mais de uma interpretação de que sejam suscetíveis duas 
ou mais regras jurídicas consideradas em conjunto, ou de que seja suscetível proposição 
extraída, segundo os princípios, de duas ou mais regras. A restrição, portanto, é excepcional.” 
(In Comentários à Constituição de 1967 com Emenda nº 1 de 1969. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Forense, 1987. Tomo I. p. 302, n. 14)

Outra não é a lição de um dos mais conceituados constitucionalistas 
norte-americanos, Henry Campbell Black, em obra clássica, verbis:

“Where the meaning shown on the face of the words is defi nite and intelligible, the courts 
are not at liberty to look for another meaning, even though it would seem more probable or 
natural, but they must assume that the constitution means just what it says.” (In Handbook 
of American Constitutional Law. 2. ed. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1897. p. 68)

Ademais, recorde-se a lição do saudoso Ministro Hannemann Gui-
marães ao julgar o RE nº 9.189, verbis:

“Não se deve, entretanto, na interpretação da lei, observar estritamente a sua letra. A 
melhor interpretação, a melhor forma de interpretar a lei não é, sem dúvida, a gramatical. 
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A lei deve ser interpretada pelo seu fi m, pela sua fi nalidade. A melhor interpretação da lei 
é, certamente, a que tem em mira o fi m da lei, é a interpretação teleológica.” (In Revista 
Forense, v. 127/397)

A respeito, precisa a lição de Ruy Barbosa, verbis:
“Na interpretação das leis, diz a jurisprudência inglesa e americana, não lhes devemos 

atribuir sentido que aniquile ou lese direitos preexistentes sem que o contexto da disposição 
traduza manifestamente esse intuito da parte do legislador. Por indução não é permitido 
fazê-lo.”

E, mais adiante, conclui o saudoso jurista, em palavras lapidares, 
verbis:

“Ora, toda interpretação de um ato legislativo, que o levar a consequências daninhas e 
absurdas, é inadmissível, se esse texto for suscetível de outra interpretação, pela qual tais 
consequências se possa fugir.” (In A aposentadoria forçada dos magistrados em disponi-
bilidade. Rio de Janeiro: Typografi a do Jornal do Comércio, 1896. p. 65 e 69-70)

Por conseguinte, o art. 68 do ADCT, bem como os seus termos, deve 
ser interpretado de forma ampla, aplicando-se na sua exegese o método 
valorativo e o princípio da hermenêutica constitucional da unicidade da 
Constituição para que possa revelar o seu real alcance, notadamente o 
princípio que garante a dignidade da pessoa humana, projetando-se na 
legislação infraconstitucional com toda a sua força e vigor.

Cabe, aqui, invocar a lição do saudoso mestre Pontes de Miranda, 
em seus Comentários à Constituição de 1967 c/c a Emenda nº 1/69, 
Tomo 4º, p. 624, c, quando afi rma, verbis:

“Nenhuma lei brasileira pode ser interpretada ou executada em contradição com os 
enunciados da Declaração de Direitos, nem em contradição com quaisquer outros artigos 
da Constituição de 1967; porém alguns dos incisos do art. 153 são acima do Estado, e as 
próprias Assembleias Constituintes não os podem revogar ou derrogar. Tais incisos são os 
que contêm declaração de direitos fundamentais supraestatais.”

É exatamente o caso dos autos.
Por isso mesmo, ao se proceder à exegese do aludido dispositivo 

constitucional, incumbe ao intérprete extrair do texto mais do que as 
palavras parecem indicar à primeira vista, fazendo-se triunfar a supre-
macia do espírito sobre o invólucro verbal das normas, atento à lição de 
Celso expressa no Digesto em palavras lapidares: “Neque omne quod 
scriptum est, jus est; neque quod scriptum non est, just non est. Prior 
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atque potentior est quam vox, mens dicentis”.
Realmente, torna-se penosa e frágil a aplicação de uma Constituição 

se o intérprete for despido de uma mentalidade constitucional adequa-
da, ou seja, sem a disposição de ânimo para aceitar as soluções constan-
tes, expressa ou implicitamente, no texto da Lei Maior.

Nessa linha de pensamento, afi rma H. Jefferson Powell, verbis:
“Because the constitution is not a crossword puzzle with only one right answer to its 

interlocking questions, playing the constitutional-law game fairly demands that the players 
be clear about why they give the answers they do. Candor is indispensable if the system is 
to retain its moral dignity; it is candor that all four of our hypothetical justices lack. The 
constitutional virtue of candor, therefore, goes beyond honesty about the meaning of cases 
and sincerity in the statement of viewpoint. It is the disposition to seek, and so far as possible 
to achieve, a congruity between the mind grappling with the constitutional issue before it 
and the language in which that struggle and its resolution is expressed, ‘living speech’, as 
James Boyd White has memorably described it.

Candor as a constitutional virtue is inextricably linked with integrity in decision making, 
the virtue of seeking in any given situation that interpretation of the Constitution that ho-
nestly seems to the interpreter the most plausible resolution of the issues in the light of the 
text and constitutional tradition.” (In Constitutional conscience: the moral dimension of 
judicial decision. The University of Chicago Press, 2008. p. 90)

A propósito, ainda, anota Georges Bastide, em seu Traité de l’action 
morale. Paris: PUF, 1961. Tomo II. p. 675, verbis:

“Le juge est juge, et non robot, dans la mesure où sous l’impassibilité de sa robe 
d’hermine, il se sent homme lui aussi, c’est-à-dire artisan d’une humanité sur laquelle il 
a, lui, des pouvoirs légitimes considérables. Le législateur lui a donné le droit de gérer les 
droits, et c’est de ce qu’il fera de ces droits par le pouvoir qui lui est octroyé que dépend, en 
grande partie, la montée ou le déclin historiques des hommes au milieu desquels il exerce 
ses fonctions. Ces fonctions, il ne peut dès lors les exercer sans comprendre, et c’est ce que 
voulait dire Spinoza quand il affi rmait qu’il est plus diffi cile de comprendre que de juger. 
Mais la compréhension n’exclut pas la justice, elle lui donne au contraire son sens humain 
le plus noble et le plus profond.”

Outro não é o ensinamento de P. Barcellona, D. Hart e U. Mücke-
nberger, verbis:

“Il giudice non può ridursi a mero lettore del testo normativo, ma dev’essere anche 
l’esperto della vita sociale e deve saper cogliere in essa i valori che qualifi cano la norma; 
deve realizzare l’equilibrio tra durata ed evoluzione che costituisce il proprium del diritto; 
deve sentirsi impegnato a dicere Jus, a cercare cioè di dare, appena possibile, alla norma 
da interpretare quel signifi cato e quella portata che si presenta piú aderente ai valori che 
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emergono dalla vigente realtà umana e sociale. Il giurista non è né può essere il custode di 
un ordine cristallizzato; egli deve essere partecipe del processo costruttivo di una società 
umana che attraverso la legge – la quale vive una vita sua propria, autonoma da quella 
che intendeva darle il legislatore che un giorno l’ha emanata – tende costantemente ad 
evolversi.” (In L’educazione del giurista, De Donato Editone, 1973. p. 24)

Dessa forma, nos termos do parecer antes transcrito, não vislumbro 
a alegada inconstitucionalidade do Decreto nº 4.887/2003.

Por outro lado, os tribunais só declaram a inconstitucionalidade das 
leis quando esta é evidente, não deixando margem à séria objeção em 
sentido contrário, uma vez que todas as presunções militam em favor 
da validade de um ato normativo do Poder Público, seja legislativo, 
seja executivo. Entre duas interpretações possíveis, prefere-se a que não 
infi rma o ato legislativo.

Oportet ut res plus valeat quam pereat.
Nesse sentido, ainda, impõe-se recordar o célebre voto proferido 

pelo Justice Brandeis na Suprema Corte, no caso Ashwander v. Tennes-
see Valley Authority, ao enumerar as regras para o exame da inconstitu-
cionalidade das leis, lição hoje clássica, verbis:

“The Court will not pass upon a constitutional question although properly presented by 
the record, if there is also present some other ground upon which the case may be disposed 
of. This rule has found most varied application. Thus, if a case can be decided on either 
of two grounds, one involving a constitutional question, the other a question of statutory 
construction or general law, the Court will decide only the latter.

(...)
‘When the validity of an act of the Congress is drawn in question, and even if a serious 

doubt of constitutionality is raised, it is a cardinal principle that this Court will fi rst ascer-
tain whether a construction of the statute is fairly possible by which the question may be 
avoided.’ Crowell v. Benson, 285 U.S. 22, 62, 52 S.Ct. 285, 296, 76 L.Ed. 598.” (In Supreme 
Court Reporter. St. Paul, Minn.: West Publishing Co., 1936. v. 56. p. 483-4)

Por esses motivos, voto por rejeitar a presente arguição de inconsti-
tucionalidade.

É o meu voto.



SÚMULAS
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SÚMULA Nº 1
“É inconstitucional a exigência do empréstimo compulsório instituído pelo artigo 

10 do Decreto-Lei 2.288, de 1986, na aquisição de veículos de passeio e utilitários.” 
(DJ 02.10.91, p. 24.184)

SÚMULA Nº 2
“Para o cálculo da aposentadoria por idade ou por  tempo de serviço, no regime 

precedente à Lei n° 8.213, de 24 de julho de 1991, corrigem-se os salários de contri-
buição, anteriores aos doze últimos meses, pela variação nominal da ORTN/OTN.” 
(DJ 13.01.92, p. 241)

SÚMULA Nº 3
“Os juros de mora, impostos a partir da citação, incidem também sobre a soma das 

prestações previdenciárias vencidas.” (DJ 24.02.92, p. 3.665)

SÚMULA Nº 4
“É constitucional a isenção prevista no art. 6° do Decreto-Lei n° 2.434, de 

19.05.88.” (DJ 22.04.92, p. 989)

SÚMULA Nº 5
“A correção monetária incidente até a data do ajuizamento deve integrar o valor da 

causa na ação de repetição de indébito.” (DJ 01.05.92, p. 12.081)

SÚMULA Nº 6
“A autoridade administrativa não pode, com base na Instrução Normativa n° 54/81 

– SRF, exigir a comprovação do recolhimento do ICMS por ocasião do desembaraço 
aduaneiro.” (DJ 20.05.92, p. 13.384)

SÚMULA Nº 7
“É inconstitucional o art. 8° da Lei n° 7.689 de 15 de dezembro de 1988.” (DJ 

20.05.92, p. 13.384)
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SÚMULA Nº 8
“Subsiste no novo texto constitucional  a opção do segurado para ajuizar ações 

contra a Previdência Social no foro estadual do seu domicílio ou no do Juízo Federal.” 
(DJ 20.05.92, p. 13.385)

SÚMULA Nº 9
“Incide correção monetária sobre os valores pagos com atraso, na via adminis-

trativa, a título de vencimento, remuneração, provento, soldo, pensão ou benefício 
previdenciário, face à sua natureza alimentar.” (DJ 06.11.92, p. 35.897)

SÚMULA Nº 10
“A impenhorabilidade da Lei n° 8.009/90 alcança o bem que, anteriormente ao seu 

advento, tenha sido objeto de constrição judicial.” (DJ 20.05.93, p. 18.986)

SÚMULA Nº 11
“O desapropriante está desobrigado de garantir compensação pelo deságio que os 

títulos da dívida agrária venham a sofrer, se levados ao mercado antecipadamente.” 
(DJ 20.05.93, p.18.986) (Rep. DJ 14.06.93, p. 22.907)

SÚMULA Nº 12
“Na execução fi scal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a opo-

sição dos embargos de devedor inicia no dia seguinte ao da intimação deste.” (DJ 
20.05.93, p. 18.986)

SÚMULA Nº 13
“É inconstitucional o empréstimo compulsório incidente sobre a compra de gasolina e 

álcool, instituído pelo artigo 10 do Decreto-Lei 2.288, de 1986.” (DJ 20.05.93, p. 18.987)

SÚMULA Nº 14 (*)
“É constitucional o inciso I do artigo 3° da Lei 7.787, de 1989.” (DJ 20.05.93, p. 

18.987) (DJ 31.08.94, p. 47.563 (*)CANCELADA)

SÚMULA Nº 15
“O reajuste dos benefícios de natureza previdenciária, na vigência do  Decreto-Lei 

n° 2.351, de 7 de agosto de 1987, vinculava-se ao salário mínimo de referência, e não 
ao piso nacional de salários.” (DJ 14.10.93, p. 43.516)

SÚMULA Nº 16
“A apelação genérica, pela improcedência da ação, não devolve ao Tribunal o exa-

me da fi xação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no recurso.” 
(DJ 29.10.93, p. 46.086)

SÚMULA Nº 17 (*)
“No cálculo de liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 70,28% relativo 

à correção monetária de janeiro de 1989.” (DJ 02.12.93, p. 52.558) (DJ 19.06.95, p. 
38.484 (*)REVISADA) 
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SÚMULA Nº 18
“O depósito judicial destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário 

somente poderá ser levantado, ou convertido em renda, após o trânsito em julgado da 
sentença.” (DJ 02.12.93, p. 52.558)

SÚMULA Nº 19
“É legítima a restrição imposta pela Portaria DECEX n° 8, de 13.05.91, no que 

respeita à importação de bens usados, dentre os quais pneus e veículos.” (DJ 15.12.93, 
p. 55.316)

SÚMULA Nº 20
“O art. 8°, parágrafo 1°, da Lei 8.620/93 não isenta o INSS das custas judiciais, 

quando demandado na Justiça Estadual.” (DJ 15.12.93, p. 55.316)

SÚMULA Nº 21
“É constitucional a Contribuição Social criada pelo art. 1° da Lei Complementar 

n° 70, de 1991.” (DJ 15.12.93, p. 55.316)

SÚMULA Nº 22
“É inconstitucional a cobrança da taxa ou do emolumento para licenciamento de 

importação, de que trata o art. 10 da Lei 2.145/53, com a redação da Lei 7.690/88 e da 
Lei 8.387/91.” (DJ 05.05.94, p. 20.933)

SÚMULA Nº 23
“É legítima a cobrança do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, instituído pela Lei 4.156/62, inclusive na vigência da Constituição 
Federal de 1988.” (DJ 05.05.94, p. 20.933)

SÚMULA Nº 24
“São autoaplicáveis os parágrafos 5° e 6° do art. 201 da Constituição Federal de 

1988.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 25
“É cabível apelação da sentença que julga liquidação por cálculo, e agravo de 

instrumento da decisão que, no curso da execução, aprecia atualização da conta.” (DJ 
05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 26
“O valor dos benefícios previdenciários devidos no mês de junho de 1989 tem por 

base o salário mínimo de NCz$ 120,00 (art. 1° da Lei 7.789/89).” (DJ 05.05.94, p. 
20.934)

SÚMULA Nº 27
“A prescrição não pode ser acolhida no curso do processo de execução, salvo se su-

perveniente à sentença proferida no processo de conhecimento.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)
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SÚMULA Nº 28
“São inconstitucionais as alterações introduzidas no Programa de Integração Social 

(PIS) pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 29
“Não cabe a exigência de estágio profi ssionalizante para efeito de matrícula em curso 

superior.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 30
“A conversão do regime jurídico trabalhista para o estatutário não autoriza ao servidor 

o saque dos depósitos do FGTS.” (DJ 09.06.94, p. 30.113)

SÚMULA Nº 31
“Na ação de repetição do indébito tributário, os juros de mora incidem a partir do trân-

sito da sentença em julgado.” (DJ 29.05.95, p. 32.675)

SÚMULA Nº 32 (*)
“No cálculo de liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 42,72% relativo à 

correção monetária de janeiro de 1989.” (DJ 19.06.95, p. 38.484 (*)REVISÃO DA SÚ-
MULA 17)

SÚMULA Nº 33
“A devolução do empréstimo compulsório sobre combustíveis (art. 10 do Decreto- Lei 

n° 2.288/86) independe da apresentação das notas fi scais. (DJ 08.09.95, p. 58.814)

SÚMULA Nº 34
“Os municípios são imunes ao pagamento de IOF sobre suas aplicações fi nanceiras.” 

(DJ 22.12.95, p. 89.171)

SÚMULA Nº 35
“Inexiste direito adquirido a reajuste de vencimentos de servidores públicos federais 

com base na variação do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – de março e abril de 
1990.” (DJ 15.01.96, p. 744)

SÚMULA Nº 36
“Inexiste direito adquirido a reajuste de benefícios previdenciários com base na varia-

ção do IPC – Índice de Preços ao Consumidor – de março e abril de 1990.” (DJ 15.01.96, 
p. 744)

SÚMULA Nº 37
“Na liquidação de débito resultante de decisão judicial, incluem-se os índices relativos 

ao IPC de março, abril e maio de 1990 e fevereiro de 1991.” (DJ 14.03.96, p. 15.388)

SÚMULA Nº 38
“São devidos os ônus sucumbenciais na ocorrência de perda do objeto por causa super-

veniente ao ajuizamento da ação.” (DJ 15.07.96, p. 48.558)
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SÚMULA Nº 39
“Aplica-se o índice de variação do salário da categoria profi ssional do mutuário para o 

cálculo do reajuste dos contratos de mútuo habitacional com cláusula PES, vinculados ao 
SFH.” (DJ 28.10.96, p. 81.959)

SÚMULA Nº 40
“Por falta de previsão legal, é incabível a equivalência entre o salário de contribuição 

e o salário de benefício para o cálculo da renda mensal dos benefícios previdenciários.” 
(DJ 28.10.96, p. 81.959)

SÚMULA Nº 41
“É incabível o sequestro de valores ou bloqueio das contas bancárias do INSS para 

garantir a satisfação de débitos judiciais.” (DJ 28.10.96, p. 81.959)

SÚMULA Nº 42 (*)
“A União e suas autarquias estão sujeitas ao adiantamento das despesas do ofi cial de 

justiça necessárias ao cumprimento de diligências por elas requeridas.” (DJ 16.04.97, p. 
24.642-43) (DJ 19.05.97, p. 34.755 (*)REVISÃO)

SÚMULA Nº 43
“As contribuições para o FGTS não têm natureza tributária, sujeitando-se ao prazo 

prescricional de trinta anos.” (DJ 14.01.98, p. 329)

SÚMULA Nº 44
“É inconstitucional a contribuição previdenciária sobre o pro labore dos administrado-

res, autônomos e avulsos, prevista nas Leis nos 7.787/89 e 8.212/91.” (DJ 14.01.98, p. 329)

SÚMULA Nº 45
“Descabe a concessão de liminar ou de antecipação de tutela para a compensação de 

tributos.” (DJ 14.01.98, p. 329)

SÚMULA Nº 46
“É incabível a extinção do processo de execução fi scal pela falta de localização do 

devedor ou inexistência de bens penhoráveis (art. 40 da Lei n° 6.830/80).” (DJ 14.01.98, 
p. 330) (Rep. DJ 11.02.98, p. 725)

SÚMULA Nº 47
“Na correção monetária dos salários de contribuição integrantes do cálculo da renda 

mensal inicial dos benefícios previdenciários, em relação ao período de março a agosto de 
1991, não se aplica o índice de 230,40%.” (DJ 07.04.98, p. 381)

SÚMULA Nº 48
“O abono previsto no artigo 9°, § 6°, letra b, da Lei n° 8178/91 está incluído no índice 

de 147,06%, referente ao reajuste dos benefícios previdenciários em 1° de setembro de 
1991.” (DJ 07.04.98, p. 381)
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SÚMULA Nº 49
“O critério de cálculo da aposentadoria proporcional estabelecido no artigo 53 da 

Lei 8.213/91 não ofende o texto constitucional.” (DJ 07.04.98, p. 381)

SÚMULA Nº 50
“Não há direito adquirido à contribuição previdenciária sobre o teto máximo de 20 

salários mínimos após a entrada em vigor da Lei n° 7.787/89.” (DJ 07.04.98, p. 381)

SÚMULA Nº 51
“Não se aplicam os critérios da Súmula n° 260 do extinto Tribunal Federal de 

Recursos aos benefícios previdenciários concedidos após a Constituição Federal de 
1988.” (DJ 07.04.98, p. 381)

SÚMULA Nº 52 (*)
“São devidos juros de mora na atualização da conta objeto de precatório comple-

mentar.” (DJ 07.04.98, p. 382) (DJ 07.10.2003, p. 202 (*) CANCELADA)

SÚMULA Nº 53
“A sentença que, independentemente de pedido, determina a correção monetária 

do débito judicial não é ultra ou extra petita.” (DJ 07.04.98, p. 382)

SÚMULA Nº 54
“Os valores recebidos a título de incentivo à demissão voluntária não se sujeitam 

à incidência do imposto de renda.” (DJ 22.04.98, p. 386)

SÚMULA Nº 55
“É constitucional a exigência de depósito prévio da multa para a interposição de 

recurso administrativo, nas hipóteses previstas pelo art. 93 da Lei n° 8.212/91 – com a 
redação dada pela Lei n° 8.870/94 – e pelo art. 636, § 1°, da CLT.” (DJ 15.06.98, p. 584)

SÚMULA Nº 56
“Somente a Caixa Econômica Federal tem legitimidade passiva nas ações que ob-

jetivam a correção monetária das contas vinculadas do FGTS.” (DJ 03.11.98, p. 298)

SÚMULA Nº 57
“As ações de cobrança de correção monetária das contas vinculadas do FGTS 

sujeitam-se ao prazo prescricional de trinta anos.” (DJ 03.11.98, p. 298)

SÚMULA Nº 58
“A execução fi scal contra a Fazenda Pública rege-se pelo procedimento previsto 

no art. 730 do Código de Processo Civil.” (DJ 18.11.98, p. 518)

SÚMULA Nº 59
“A UFIR, como índice de correção monetária de débitos e créditos tributários, 

passou a viger a partir de janeiro de 1992.” (DJ 18.11.98, p. 519)
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SÚMULA Nº 60
“Da decisão que não recebe ou que rejeita a denúncia cabe recurso em sentido 

estrito.” (DJ 29.04.99, p. 339)

SÚMULA Nº 61 (*)
“A União e o INSS são litisconsortes passivos necessários nas ações em que seja 

postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, não sendo caso 
de delegação de jurisdição federal.” (DJ 27.05.99, p. 290) (DJ 07.07.2004, p. 240 (*) 
CANCELADA)

SÚMULA Nº 62 (*)
“Nas demandas que julgam procedente o pedido de diferença de correção monetária 

sobre depósitos do FGTS, não são devidos juros de mora relativamente às contas não 
movimentadas.” (DJ 23.02.2000, p. 578) (DJ 08.10.2004, p. 586 (*) CANCELADA)

SÚMULA Nº 63
“Não é aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal nas ações rescisórias 

versando matéria constitucional.” (DJ 09.05.2000, p. 657)

SÚMULA Nº 64
“É dispensável o reconhecimento de fi rma nas procurações ad judicia, mesmo 

para o exercício em juízo dos poderes especiais previstos no art. 38 do CPC.” (DJ 
07.03.2001, p. 619)

SÚMULA Nº 65
“A pena decorrente do crime de omissão no recolhimento de contribuições previ-

denciárias não constitui prisão por dívida.” (DJ 03.10.2002, p. 499)

SÚMULA Nº 66
“A anistia prevista no art. 11 da Lei nº 9.639/98 é aplicável aos agentes políticos, 

não aproveitando aos administradores de empresas privadas.” (DJ 03.10.2002, p. 499)

SÚMULA Nº 67
“A prova da materialidade nos crimes de omissão no recolhimento de contribui-

ções previdenciárias pode ser feita pela autuação e notifi cação da fi scalização, sendo 
desnecessária a realização de perícia.” (DJ 03.10.2002, p. 499)

SÚMULA Nº 68
“A prova de difi culdades fi nanceiras, e consequente inexigibilidade de outra con-

duta, nos crimes de omissão no recolhimento de contribuições previdenciárias, pode 
ser feita através de documentos, sendo desnecessária a realização de perícia.” (DJ 
03.10.2002, p. 499)

SÚMULA Nº 69
“A nova redação do art. 168-A do Código Penal não importa em descriminalização 

da conduta prevista no art. 95, d, da Lei nº 8.212/91.” (DJ 03.10.2002, p. 499)
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SÚMULA Nº 70
“São devidos honorários advocatícios em execução de título judicial, oriundo de 

ação civil pública.” (DJ 06.10.2003, p. 459)

SÚMULA Nº 71
“Os juros moratórios são devidos pelo gestor do FGTS e incidem a partir da cita-

ção nas ações em que se reclamam diferenças de correção monetária, tenha havido ou 
não levantamento do saldo, parcial ou integralmente.” (DJ 08.10.2004, p. 586)

SÚMULA Nº 72
“É possível cumular aposentadoria urbana e pensão rural.” (DJ 02.02.2006, p. 524)

SÚMULA Nº 73
“Admitem-se como início de prova material do efetivo exercício de atividade ru-

ral, em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do grupo 
parental.” (DJ 02.02.2006, p. 524)

SÚMULA Nº 74
“Extingue-se o direito à pensão previdenciária por morte do dependente que atinge 

21 anos, ainda que estudante de curso superior.” (DJ 02.02.2006, p. 524)

SÚMULA Nº 75
“Os juros moratórios, nas ações previdenciárias, devem ser fi xados em 12% ao 

ano, a contar da citação.” (DJ 02.02.2006, p. 524)

SÚMULA Nº 76
“Os honorários advocatícios, nas ações previdenciárias, devem incidir somente 

sobre as parcelas vencidas até a data da sentença de procedência ou do acórdão que 
reforme a sentença de improcedência.” (DJ 02.02.2006, p. 524)

SÚMULA Nº 77
“O cálculo da renda mensal inicial de benefício previdenciário concedido a partir 

de março de 1994 inclui a variação integral do IRSM de fevereiro de 1994 (39,67%).” 
(DJ 08.02.2006, p. 290)

SÚMULA Nº 78
“A constituição defi nitiva do crédito tributário é pressuposto da persecução penal 

concernente a crime contra a ordem tributária previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90.” 
(DJ 22.03.2006, p. 434)

SÚMULA Nº 79
“Cabível a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal nas ações em que os 

ex-procuradores do Banco Meridional buscam o pagamento de verba honorária rela-
tivamente aos serviços prestados para a recuperação dos créditos cedidos no processo 
de privatização da instituição.” (DE 26.05.2009)



RESUMO
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Resumo
Trata-se de publicação ofi cial do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, com periodicidade quadrimestral e distribuição nacional. A Re-
vista contém inteiros teores de acórdãos recentes selecionados pelos 
Excelentíssimos Desembargadores, abordando as matérias de sua com-
petência. Traz, ainda, discursos ofi ciais, arguições de inconstitucionali-
dade e as súmulas editadas pelo Tribunal, além de artigos doutrinários 
nacionais e internacionais de renomados juristas e, principalmente, da 
lavra dos Desembargadores Federais integrantes desta Corte.

Summary
This is about an offi cial triannual  publication of Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região (Federal Regional Court of Appeals of the 4th 
Circuit) in Brazil, distributed nationally. The periodical contains the 
entire up-to-date judgments selected by the federal judges, concern-
ing to the matters of the federal competence. It also brings the offi cial 
speeches, the arguings  unconstitutionality and the law summarized 
cases edited by the Court, as well as the national and the international 
doctrinal articles, written by renowned jurists and mainly those written 
by the Judges of this Court.

Resumen
Esta es una publicación ofi cial del Tribunal Regional de la 4ª Re-

gión, con periodicidad cuatrimestral y distribución nacional. La Re-
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vista contiene la íntegra de recientes decisiones, seleccionadas por 
Magistrados componentes de esta Casa, abordando materias de su 
competencia, también discursos ofi ciales, cuestiones sobre control de 
constitucionalidad, súmulas editadas por el propio Tribunal, artículos 
de doctrina nacional y internacional escritos por renombrados juris-
consultos y, principalmente, aquellos proferidos por Jueces que perte-
necen a esta Corte.

Sintesi
Si tratta di pubblicazione uffi ciale del Tribunale Regionale Federale 

della Quarta Regione, con periodicità quadrimestrale e distribuzione 
nazionale. La rivista riproducce l’integra di sentenze recenti seleziona-
te dai egregi Consiglieri della Corte d’Appello Federale, relazionate 
alle materie della sua competenza. Riproducce, ancora, pronunciamen-
ti uffi ciali, ricorsi di incostituzionalità, la giurisprudenza consolidata 
publicata dal Tribunale e testi dottrinali scritti dai Consiglieri di questa 
Corte d’Appello e da rinomati giuristi nazionali ed internazionali.

Résumé
Il s’agit d’une publication offi cielle du Tribunal Regional Federal 

da 4ª Região (Tribunal Régional Fédéral de la  4ème Région), dont la 
périodicité est quadrimestrielle et la distribution nationale. Cette revue 
publie les textes complets des arrêts les plus récents, sélectionnés par 
les Juges Conseillers de la Cour d’Appel, concernant des matières de 
leur compétence. En plus ce périodique apporte aussi bien des discours 
offi ciels, des argumentations d’inconstitutionnalité, des arrêts édités 
par le Tribunal, des articles doctrinaires, y compris des textes redigés 
par les Juges Conseillers de cette Cour de Justice et par des juristes 
nacionaux et internationaux renommés.
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de, bem jurídico tutelado. 
Redução da pena. Regime inicial semiaberto. Descabimento, substituição da pena, 
pena privativa de liberdade, por, pena restritiva de direitos, em, decorrência, quanti-
dade, pena aplicada.  ............................................................................................... 365

P

PERÍCIA MÉDICA
Vide AUXÍLIO-DOENÇA



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 659-670, 2014668

PRESCRIÇÃO QUINQUENAL
Vide APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO

Vide DANO AO ERÁRIO

PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL
Ponderação – Vide DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA

PRINCÍPIO DA CONFIANÇA
Construção – Vide USINA HIDRELÉTRICA

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Vide APOSENTADORIA POR IDADE

Vide AUXÍLIO-DOENÇA

PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA
Vide AUXÍLIO-DOENÇA

PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA
Saúde pública – Vide DESCAMINHO

PRINCÍPIO DA ISONOMIA
Aposentadoria por invalidez – Vide APOSENTADORIA POR IDADE

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Prazo máximo – Vide AUXÍLIO-DOENÇA

PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA
Construção – Vide USINA HIDRELÉTRICA

PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE CONTRIBUTIVA
Vide APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO

PRODUTO RURAL
Cooperativa – Vide CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

PROVA EMPRESTADA
Investigação criminal – Vide IMPOSTO DE RENDA

PROVA MATERIAL
Atividade rural – Vide APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 659-670, 2014 669

PROVA TESTEMUNHAL
Atividade rural – Vide APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO

Q

QUILOMBO
Constitucionalidade – Vide DECRETO

R

REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Prescrição quinquenal – Vide IMPOSTO DE RENDA

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Órgão público – Vide DANO AMBIENTAL

S

SERVIDOR PÚBLICO
Função de confi ança – Vide DISPENSA DE LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES 
PREVISTAS EM LEI

T

TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES
Medicamento – Vide IMPORTAÇÃO CLANDESTINA

U

USINA HIDRELÉTRICA
Validade, licença ambiental prévia, concessão, pelo, órgão público ambiental, esta-
do, para, construção, usina hidrelétrica. Participação, órgão público, gestor, unidade 
de conservação, âmbito federal, totalidade, processo de licenciamento. Manifestação, 
Ibama, sobre, própria, incompetência, para, licenciamento. 
Regularidade, leilão, realização, pela, Aneel, para, exploração, potencial hídrico. Pos-
sibilidade, realização, licitação, energia elétrica, para, construção, usina hidrelétrica, 
proximidade, parque nacional, estado, Paraná. 
Pedido, construção, barragem, localização, em, zona de amortecimento, parque nacio-
nal. Afastamento, ocorrência, dano, meio ambiente. 
Observância, princípio da segurança jurídica, princípio da confi ança, e, princípio da 
boa-fé.  .................................................................................................................... 214



ÍNDICE LEGISLATIVO



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 671-677, 2014 673

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias
Artigo 68  ...............................................................................................................567

Código Civil/1916
Artigo 178  .............................................................................................................440

Código Civil
Artigo 186  .............................................................................................................287
Artigo 202  .............................................................................................................440
Artigo 398  .............................................................................................................287
Artigo 884  .............................................................................................................287
Artigo 927  .............................................................................................................287

Código de Processo Civil
Artigo 17  ...............................................................................................................549
Artigo 18  ...............................................................................................................549
Artigo 219  .............................................................................................................533
Artigo 332  .............................................................................................................479

Código de Processo Penal
Artigo 387  .............................................................................................................342

Código Penal
Artigo 33  ...............................................................................................................365
Artigo 49  ...............................................................................................................365
Artigo 60  ...............................................................................................................365
Artigo 65  ...............................................................................................................365
Artigo 273  .............................................................................................................382
Artigo 334  ......................................................................................................351/382



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 671-677, 2014674

Código Tributário Nacional
Artigo 45  ...............................................................................................................479
Artigo 111  .............................................................................................................523
Artigo 116  .............................................................................................................479
Artigo 142  .............................................................................................................479
Artigo 149  .............................................................................................................479

Constituição Federal/88
Artigo 1º  ................................................................................................................556
Artigo 23  ...............................................................................................................254
Artigo 37  ...............................................................................................................449
Artigo 134  .............................................................................................................449
Artigo 145  .............................................................................................................479
Artigo 194  .............................................................................................................407
Artigo 195  .............................................................................................................407
Artigo 201  ...............................................................................................407/416/449
Artigo 215  .............................................................................................................567
Artigo 216  .............................................................................................................567
Artigo 220  .............................................................................................................351
Artigo 225  ......................................................................................................254/287

Decreto nº 20.910/32
Artigo 1º  ................................................................................................................440

Decreto nº 750/93 ..................................................................................................186
Artigo 1º  ................................................................................................................254
Artigo 4º  ................................................................................................................254

Decreto nº 4.887/2003  ..........................................................................................567

Decreto-Lei nº 4.597/42
Artigo 3º  ................................................................................................................440

Decreto-Lei nº 227/67
Artigo 1º  ................................................................................................................287
Artigo 7º  ................................................................................................................287

Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal nº 599/2005 
Artigo 2º  ................................................................................................................523

Lei Complementar nº 80/94
Artigo 1º  ................................................................................................................449



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 671-677, 2014 675

Lei Complementar nº 118/2005 
Artigo 3º  ................................................................................................................533

Lei nº 4.502/64  .....................................................................................................479

Lei nº 4.717/65  .....................................................................................................287

Lei nº 6.938/81
Artigo 4º  ................................................................................................................186
Artigo 14  ...............................................................................................................186

Lei nº 7.347/85
Artigo 13  ...............................................................................................................186
Artigo 16  ...............................................................................................................449
Artigo 18  ...............................................................................................................155

Lei nº 8.036/90
Artigo 19-A  ...........................................................................................................549
Artigo 23  ...............................................................................................................549

Lei nº 8.212/91
Artigo 11  ...............................................................................................................407
Artigo 25  ...............................................................................................................540
Artigo 30  ...............................................................................................................540

Lei nº 8.213/91
Artigo 39  ...............................................................................................................407
Artigo 41-A  ...........................................................................................................449
Artigo 43  ...............................................................................................................449
Artigo 45  ...............................................................................................................416
Artigo 55  ...............................................................................................................407
Artigo 60  ...............................................................................................................449

Lei nº 8.429/92
Artigo 10  ...............................................................................................................155
Artigo 11  ...............................................................................................................155

Lei nº 8.541/92 
Artigo 43  ...............................................................................................................479
Artigo 44  ...............................................................................................................479

Lei nº 8.666/93
Artigo 83  ...............................................................................................................309



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 671-677, 2014676

Artigo 84  ...............................................................................................................309
Artigo 89  ...............................................................................................................309
Artigo 99  ...............................................................................................................309

Lei nº 8.884/94
Artigo 18  ...............................................................................................................479

Lei nº 9.294/96
Artigo 3º  ................................................................................................................351

Lei nº 9.494/97
Artigo 2º  ................................................................................................................449

Lei nº 9.605/98  .....................................................................................................186
Artigo 34  ...............................................................................................................567

Lei nº 9.613/98
Artigo 1º  ................................................................................................................365
Artigo 2º  ................................................................................................................365

Lei nº 9.784/99
Artigo 54  ...............................................................................................................214
Artigo 55  ...............................................................................................................214

Lei nº 9.868/99
Artigo 27  ...............................................................................................................214

Lei nº 9.985/2000  .................................................................................................186
Artigo 36  ...............................................................................................................214

Lei nº 11.196/2005
Artigo 39  ...............................................................................................................523

Lei nº 11.343/2006
Artigo 33  ...............................................................................................................382

Lei nº 11.428/2006  ................................................................................................186

Lei nº 11.516/2007
Artigo 1º  ................................................................................................................214

Lei nº 12.016/2009
Artigo 14  ...............................................................................................................540
Artigo 25  ...............................................................................................................407



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 25, n. 84, 671-677, 2014 677

Lei nº 12.736/2012  ...............................................................................................342

Medida Provisória nº 2.164/2001  .......................................................................549

Portaria nº 218/89  ...............................................................................................254

Portaria SVS/MS nº 344/98  ................................................................................382

Regimento Interno do TRF4
Artigo 228  .............................................................................................................155

Resolução nº 362/2008  .........................................................................................214

Resolução Conama nº 237/97
Artigo 5º  ................................................................................................................214

Súmulas do STF
Nº 383  ...................................................................................................................440

Súmulas do STJ
Nº 54  .....................................................................................................................287
Nº 272  ...................................................................................................................407

Súmulas do TRF4
Nº 73  .....................................................................................................................407




	Página 1

