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Parecer*

Carlos Thompson Flores**

Ementa: Tribunal de Justiça. Quinto constitucional. Composição. 
Acesso dos juízes classistas do Tribunal de Alçada ao Tribunal de 
Justiça.

Para o devido exame das questões de direito suscitadas na consulta, 
impõe-se, primeiramente, a segura reconstituição dos fatos, para, após, 
em busca da correta solução, verificar as normas jurídicas que sobre 
eles incidem.

Faço-o à vista das xerocópias extraídas dos autos e de documentos 
outros a eles relacionados.

I Os fatos

Assim os descreve a petição inicial da ação de mandado de segurança 
ajuizada perante o egrégio Tribunal de Justiça, em 30 de setembro 
último, pela Ordem dos Advogados do Brasil, Secção do Rio Grande 
do Sul, por seu presidente:

“Aposentando-se, a pedido, o Desembargador Werter R. Faria (cfe. ato publicado no 
Diário Oficial de 05 de setembro/83, p. 12), que ingressara no Tribunal de Justiça em lugar 
do quinto reservado a advogado, reuniu-se o colendo Tribunal Pleno, em Órgão Especial, 
no dia 26.09.83, para, entre outros assuntos, dar cumprimento ao que prescreve o artigo 13, 
VI, do Código de Organização Judiciária do estado.

* O presente parecer foi acolhido pelo Plenário do TJ/RS, em aresto que se encontra publicado na RJTJR-
GS, 110/209.
** Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em 1911 e falecido em 2001.
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Elaborada a lista, nela foram incluídos os Doutores Ernani Graeff, José Maria Rosa Te-
sheiner e Luiz Fernando Borges da Fonseca, todos ínclitos e honrados juízes do Tribunal de 
Alçada do estado. Embora para lá tenham sido conduzidos na condição de advogados, tais 
indicações, atualmente, profligaram direito líquido e certo de todos os advogados no efetivo 
exercício da profissão, uma vez que, para preencher lugar a estes reservado, no Tribunal de 
Justiça, as escolhas recaíram em nomes de magistrados. Esses nomes, e tão somente esses, 
serão submetidos ao governador do estado, que condicionado restará a nomear um deles 
para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do estado.

Com efeito. Entende a impetrante que, assim deliberando, o colendo Tribunal Pleno, 
em Órgão Especial, ofendeu direito individual de cada um dos integrantes da classe, cujos 
interesses gerais representa por força da Lei nº 4.215, de 27 de abril de 1963. E ofendeu 
por contrariar o que dispõe o artigo 100 da Lei Complementar nº 35, de 14 de março de 
1979, combinado com o artigo 144, IV, da Constituição Federal, e mais os artigos 46, § 
1º, do Código de Organização Judiciária do estado (Lei Estadual nº 7.356, de 01.02.80) e 
130, § 2º, da Carta estadual.”

II O direito

a) Do procedimento judicial
1. Cuidou o pedido, inicialmente, de justificar a cabência da 

pretensão, afirmando, verbis:
“Excluída a classe dos advogados da lista composta, perpetrada está a lesão do direito 

subjetivo de todos os advogados no exercício efetivo da profissão, de nela se verem nomi-
nados, a si ou a seus pares.”

E, argumentando que a nomeação decorre de ato complexo, do qual 
participam os Poderes Judiciário e Executivo, dispensável se tornava, 
para a invocação da lesão, que ela, a nomeação, se verificasse, visto que 
já se consumara, com a própria fatura da lista, à qual teria de se ater o 
Executivo, para o efeito da escolha.

2. Sustentou a inicial, após, a legitimidade ativa da Ordem dos 
Advogados, invocando em seu prol a Lei nº 4.215, de 27.04.1963 – art. 
1º, parágrafo único, e art. 20.

Dizem eles, respectivamente:
“Art. 1º (...)
Parágrafo único. Cabe à Ordem representar, em juízo e fora dele, os interesses gerais da 

classe dos advogados e os individuais relacionados com o exercício da profissão.
(...)
Art. 20. À Secção incumbe exercer, no território respectivo, as funções e atribuições da 

Ordem dos Advogados do Brasil.”
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3. No pertinente ao mérito, longamente sustentou sua procedência. 
Operou, especialmente, com o art. 144, IV, da Constituição Federal e o 
art. 100 da Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979.

Dizem ditos preceitos, respectivamente:
“Art. 144. (...)
IV – na composição de qualquer tribunal, um quinto dos lugares será preenchido por 

advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos de 
notório merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática forense. Os 
lugares reservados a membros do Ministério Público ou advogados serão preenchidos, res-
pectivamente, por membros do Ministério Público ou advogados, indicados em lista tríplice;”

“Art. 100. Na composição de qualquer tribunal, um quinto dos lugares será preenchido 
por advogados, em efetivo exercício da profissão, e membros do Ministério Público, todos 
de notório merecimento e idoneidade moral, com dez anos, pelo menos, de prática forense.”

Invocou, por último, tanto no que concerne às prejudiciais quanto ao 
merecimento, opinião de autores e julgados, estes do egrégio Supremo 
Tribunal Federal, com indicações que precisa.

Postulou, outrossim, concessão de liminares.

4. Distribuído o feito, indeferiu-as seu eminente relator, solicitando 
informações e determinando a citação dos litisconsortes necessários, os 
juízes cujos nomes integraram a lista tríplice acoimada de ilegal.

5. Em longo e fundamentado ofício, prestou o eminente presidente 
do Tribunal de Justiça as informações solicitadas pelo nobre relator. 
Invocando tratadistas e comentando julgados do Supremo Tribunal, 
conclui que o ato impugnado não padece do vício apontado pela 
impetrante.

6. Em 26 de outubro último, pediram intervenção na causa 22 juízes 
do Tribunal de Alçada, todos oriundos da magistratura. Fizeram-no 
como terceiros interessados, fundados no art. 50 do C.P.C., e com o 
propósito de verem mantido o ato impugnado.

Como as informações, negam eles a existência de qualquer vício que 
pudesse tornar ilegal o ato em questão. Trazem, em abono de sua larga 
fundamentação, opiniões de juristas e julgados do Supremo Tribunal 
Federal, dos quais destacam fragmentos de votos, sobre os quais tecem 
comentários. Terminam postulando seja indeferido o mandamus.
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7. A essa altura processual é que ditos assistentes formulam a presente 
consulta.

b) Do deslinde da controvérsia
1 Das prejudiciais

1.1 – Posto que o ato administrativo emane do Órgão Especial do 
Tribunal de Justiça, que faz as vezes de seu Plenário, nos termos do inc. 
V do art. 144 da Constituição, cabe a ele a competência originária para 
julgar o mandado de segurança presente, segundo jurisprudência do 
Supremo Tribunal Federal, extratificada em sua Súmula 330, e aplicação 
posterior (MS 20.051-MG, rel. Min. Bilac Pinto, Pleno, 22.04.76; MS 
19.994-PR, rel. Min. Rodrigues Alckmin, Pleno, 14.08.74, in RTJ, 
70/645-6).

1.2 – No que tange à legitimidade ativa da Ordem dos Advogados 
para a impetração da segurança, tenho que as disposições específicas de 
seu estatuto – Lei nº 4.215/63 –, antes transcritas, arrebatam qualquer 
dúvida a respeito, conferindo-lhe absoluta legitimatio ad causam. 
Nesse sentido, ademais, é a jurisprudência do Supremo (RTJ, 89/396-
418; RDA, 144/78-85).

1.3 – Por último, no que respeita às prejudiciais, considero cabível, 
em tese, o procedimento judicial do qual se serviu a requerente.

Ainda que a nomeação de desembargador, integrante do quinto, 
deflua de ato complexo, não se faz mister sua finalização para o uso da 
medida judicial. É bastante que qualquer de seus componentes importe, 
por si, em lesão. E, no caso, a ilegalidade assentaria na elaboração da 
lista integrada por juízes, e não por advogados, em efetivo exercício da 
profissão, lista essa à qual se teria de ater o governador para o efeito da 
escolha e da nomeação. Arrima-se, assim, o remédio usado no art. 1º da 
Lei nº 1.533/1951, com o sentido e o alcance que se lhe tem atribuído.

1.4 – Acrescente-se, a derradeiro, que legítima é a intervenção dos 
juízes oriundos da carreira. Seu interesse é manifesto para que prevaleça 
o ato impugnado, pois, do contrário, iriam os integrantes da lista, que 
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não se originaram, como eles, da carreira, prejudicá-los no acesso ao 
Tribunal de Justiça, fim a que todos almejam. Ampara-se, pois, seu 
pedido no art. 19 da citada Lei nº 1.533, combinado com o art. 50 do 
C.P.C.

2 Do mérito
2.1 – O longo e bem deduzido pedido formulado pela impetrante 

assenta, por inteiro, em dois dispositivos: o art. 144, IV, da Constituição 
e o art. 100, caput, da Lei Complementar nº 35, de 1979 (Lei Orgânica 
da Magistratura Nacional), ambos anteriormente transcritos.

Operando com eles, e com o julgado proferido pelo egrégio Supremo 
Tribunal Federal, na Representação nº 1.006-RJ, tomado por maioria de 
votos (RTJ 92/460-84), considera que a lista tríplice, elaborada pelo 
cdo. Tribunal de Justiça, por seu Órgão Especial, para o provimento 
de vaga na Corte em questão, reservada aos advogados, em efetivo 
exercício da profissão, por conter, apenas, nomes de juízes, posto que 
oriundos da mesma classe, violou direito líquido e certo, assegurado 
por aqueles preceitos, não podendo, consequentemente, prevalecer.

2.2 – Penso, data venia, não assistir razão à requerente, como o 
demonstraram as informações prestadas pelo nobre presidente do 
Tribunal de Justiça, robustecidas pelos fundamentos aduzidos pelos 
assistentes, por meio da petição que formularam seus ilustres patronos.

2.3 – O relevante tema constitucional, como é sabido, não se oferece 
novo, e foi, exaustivamente, examinado pela Suprema Corte, nos 
julgamentos das Representações nos 879-RS e 881-MG, das quais foram 
relatores, respectivamente, os eminentes Ministros Antonio Neder e 
Djaci Falcão, publicadas na RTJ, 67/630-46 e 66/631-58.

Para o julgamento de ambas concorri com o meu voto. Pela relevância 
da questão constitucional então debatida – composição dos tribunais 
–, fora de meus hábitos, amante da concisão, longamente fundamentei 
minha convicção. Mantive-me fiel a esses votos, posteriormente, no 
julgamento da referida Representação nº 1.006, da qual foi relator o 
eminente Ministro Leitão de Abreu. Formei, então, com os nobres 
Ministros Soares Muñoz, Djaci Falcão e Antonio Neder, a corrente que 
se tornou vencida.
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Hoje, passados mais de quatro anos, meu convencimento persevera, 
talvez mais robustecido, data venia, por meio de novas leituras e mais 
serena meditação.

2.4 – Realmente.
No julgamento, em conjunto, das Representações nos 879-RS e 881-

MG, em sessão de 13.12.1972, há um voto que classifiquei, então, de 
depoimento histórico, sem prejuízo do alto valor jurídico que lhe atribuí, 
o qual jamais poderia olvidar. Refiro-me àquele que proferiu, naquela 
memorável sessão, o eminente e saudoso Ministro Rodrigues Alckmin.

S. Exa., com a clareza e a precisão que lhe eram peculiares, mostrou 
as três soluções que se apresentaram ao Tribunal de Justiça, no 
longínquo ano de 1950, para conceituação do Tribunal de Alçada, o qual 
a Constituição de 1946 instituíra por proposta do então Desembargador 
Mário Guimarães, seu presidente.

Limitara-se aquele estatuto a dispor, em seu art. 124, II, verbis:
“Poderão ser criados tribunais de alçada inferior à dos Tribunais de Justiça.” (Rev. 

For., 108/192)

Antes de mais nada, carecia-se de lei estadual, provendo sobre 
criação do tribunal.

Autorizado pelo T.J., encarregou-se do anteprojeto o saudoso 
Desembargador Percival de Oliveira. Aprovado pela Corte e 
encaminhado à Assembleia Legislativa, originou a Lei nº 1.162, de 31 
de julho de 1951 (MARQUES, José Frederico – A reforma do Poder 
Judiciário, 1979, v. 1, p. 387, notas 3 e 4).

Impendia, além de providências outras, cuidar de sua composição 
originária e das condições de acesso de seus componentes ao Tribunal 
de Justiça.

E, justificadamente, o douto ministro analisou as três soluções 
apresentadas e a opção por aquela que veio a ser acolhida, a qual, 
decorridos, então, vinte e um anos de constante aplicação, produziu os 
melhores resultados, agradando, ademais, a gregos e troianos, juízes de 
carreira, advogados e membros do Ministério Público (RTJ, 66/647-9).

Essa foi, também, a orientação tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do 
Rio Grande do Sul, não só no caso objeto da representação antes citada 
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como na que veio a originar o ato impugnado no mandado de segurança 
em comentário, e a cuja orientação aderiu a totalidade dos juízes de 
carreira do Tribunal de Alçada, ora assistentes do procedimento judicial 
em questão.

2.4.1 – Considero como aqui reproduzidos os fundamentos que 
constam naqueles decisórios, aos quais me reportei, ao votar no 
julgamento da Representação nº 1.006-RJ, em sessão plenária de 
10.05.1979 (RTJ, 92/483-4).

Permito-me transcrever, em parte, a ementa da primeira delas – 
Representação nº 879-RS, verbis:

“(...) Os juízes que, no Tribunal de Alçada, integram o quinto que a C.F. reserva a 
advogados ou a membros do M.P. poderão concorrer, a critério do Tribunal de Justiça, ao 
preenchimento de vaga da mesma natureza que se verifique nesse último Tribunal.” (RTJ, 
67/630)

2.4.2 – De fato, os advogados como os membros do Ministério 
Público que ingressam nos Tribunais de Alçada, para comporem o quinto 
que lhes é reservado, na totalidade de seus juízes, embora desfrutando, 
desde a posse, das garantias atribuídas aos magistrados, jamais, em 
tempo algum, se desvinculam, por inteiro, da classe profissional de 
que provieram. E isso pela razão mesma que justifica sua presença nas 
Cortes em questão.

Tanto é certa essa afirmação que, ao vagarem suas cátedras, por 
qualquer motivo, são elas preenchidas por profissionais da mesma 
procedência. Nem poderia ser tal provimento procedido por meio de 
critério outro, pois que, se assim ocorresse, teriam eles que competir 
com os juízes profissionais, os quais integram a carreira de magistrados, 
da qual são aqueles, os classistas, inteiramente estranhos, como os 
conceitua Pontes de Miranda (Coments. à Constituição de 1934, II, p. 
18; Coments. à Constituição de 1967, Emenda 1/69, IV, p. 320).

Admitir tal competição, como, implicitamente, sustenta a requerente 
do mandamus, importaria em dupla contrariedade à Constituição.

De um lado, afetaria a carreira dos magistrados, uma de suas 
proeminentes garantias, disciplinada que é, de forma rígida e exaustiva, 
na Constituição – art. 144, I, II e III –, com o ingresso de profissionais 
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a ela estranhos, sem satisfazerem as exigências para nela se integrarem.
A propósito, e versando sobre funcionários públicos comuns, 

preleciona Hely Lopes Meireles, em seu Direito Administrativo 
brasileiro, 7. ed., 1979, p. 390:

“Cargo de carreira é o que se escalona em classes, para acesso privativo de seus titulares, 
até o da mais alta hierarquia profissional.” (Os últimos grifos são nossos.)

De outra parte, a adoção do critério propugnado pela impetrante viria 
fraudar a própria composição do Tribunal de Justiça: dilataria o quinto 
reservado aos classistas, o qual não seria mais um quinto, reduzindo, em 
prejuízo dos juízes da magistratura de carreira, como a Constituição os 
qualifica (art. 144, I – “o ingresso na magistratura de carreira...”), a cota 
dos quatro quintos que lhes é privativa e cuja integração a eles cabe, 
pelas duas únicas vias de acesso, antiguidade de classe e merecimento, 
como manda, ainda, a Constituição (art. 144, III).

Com clareza, preleciona Castro Nunes (Teoria e prática do Poder 
Judiciário, p. 489):

“(...) Os dois critérios estão no preceito constitucional indicados paritariamente, ‘(...) 
mediante promoção por antiguidade e por merecimento’, não podendo o legislador local 
adotar fórmula que importe sua fraudação.”

E são de Mário Guimarães estas expressivas palavras (O juiz e a 
função jurisdicional, p. 120):

“A Constituição prescreveu os dois meios únicos pelos quais pode ser conseguida a pro-
moção: antiguidade ou merecimento. Não é lícito aos estados, nem mesmo às leis federais 
criar um terceiro.” (o grifo é nosso)

Afirmando os mesmos princípios decidiu o Supremo Tribunal 
Federal, ao julgar, em sessão plenária, em 04.01.1956, o R.M.S. nº 
3.075-MG, do qual foi relator o eminente Min. Nelson Hungria (Rev. 
For., 167/136-9).

2.4.3 – Nem se pretenda considerar que ditos juízes classistas se 
incorporem à carreira, como forma única de não se quedarem no cargo 
em que foram investidos.

Quando a Constituição aceita a integração na carreira, em grau 
qualificado, por terceiro a ela estranho, por se tratar de exceção, ela o 
faz expressamente.
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É o que se lê, no pertinente ao magistério, de grau médio e superior, 
por seu art. 176, § 3º, VI.

Com respeito à magistratura de carreira, nem no acesso aos tribunais 
ela, a Constituição, concede esse desvio, porque, se o quisesse fazer, o 
teria expressado, o que não sucedeu.

Demais, o mal do estacionamento dos juízes classistas no Tribunal de 
Alçada pode inexistir, pois se admite que tenham ingresso no Tribunal 
Superior, porém para a mesma classe de que se originaram.

A oportunidade, dirá o Tribunal de Justiça, e dependerá, como é 
óbvio, das qualidades que revelarem ditos juízes no desempenho de 
sua atividade funcional.

Não se trata, evidentemente, de promoção, em seu sentido próprio, 
o que importaria no reconhecimento de um direito que é imanente à 
carreira.

Antes, cuida-se de mera expectativa, cuja concretização, como se 
afirmou atrás, irá depender dos próprios juízes classistas, no desempenho 
de sua atividade com a origem profissional, segundo o critério que, 
nessa apreciação, venha a fazer o Tribunal Superior, quando se tratar de 
vaga nele ocorrida, e na mesma classe.

Certo não usará o tribunal em questão do mesmo critério adotado para 
apreciar o merecimento dos juízes da carreira, mas do juízo que venha 
a formar, no que concerne a eles, dos predicamentos que conservam de 
sua origem profissional, os quais é que conduzirão seus julgamentos na 
apreciação das questões que lhes forem afetas, no considerarem os fatos 
e na adoção dos princípios jurídicos que sobre eles venham a incidir.

A propósito, relembrei, nos votos que proferi nas Representações 879 
e 881, como guardavam os desembargadores classistas do Tribunal de 
Justiça deste estado a marca de sua procedência profissional, a qual era 
a razão mesma de sua especial participação nos julgamentos da Corte.

Com propriedade, salientou, então, o eminente Ministro Eloy da 
Rocha:

“O ilustre Procurador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (tratava-se do Prof. 
Paulo Brossard de Souza Pinto), na Rp. 879, fez interessante observação sobre a experiência 
do advogado, que o juiz não perde, porque, si a perdesse, no convívio com outros juízes, as 
qualidades que o indicaram para o Tribunal, não haveria mais razão para sua permanência 
no Tribunal.” (RTJ, 67/645)
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Outrossim, a origem dos juízes em questão é a eles inerente e de 
forma indissociável, desde o seu ingresso nos colegiados, até ultimarem 
sua judicatura. Jamais poderão eles, por qualquer maneira, transpor os 
lugares que lhes foram reservados, em percentagem certa, para ocuparem 
os dos outros, os da carreira, cuja fração determinada, também, não 
pode ser alterada.

Esse foi, ademais, o entendimento constante que a tais juízes deram 
os tribunais, desde 1934, quando a Constituição tornou obrigatória sua 
integração nas Cortes locais, como o informam Mário Guimarães e 
Castro Nunes (ob. cit., p. 100-1 e 501-2, respectivamente), merecendo tal 
entendimento integral apoio do Supremo, como se verifica no julgamento 
do MS nº 1.0600-ES, do qual foi relator o eminente e saudoso Min. José 
Linhares (Plenário de 25.10.1950, in RDA, 31/310-12).

2.4.4 – Acrescente-se que a Lei Complementar nº 35/79, em seu art. 
111, segue o mesmo princípio, ao dispor:

“Nos estados com mais de um Tribunal de Alçada é assegurado aos seus juízes o direito 
de remoção de um para outro tribunal, mediante prévia aprovação do Tribunal de Justiça, 
observado o quinto constitucional.” (grifei)

Fundado em igual inspiração, assim já dispunha a L.O.J. do Estado 
do R.J., proibindo a remoção dos juízes do quinto do T. de Alçada 
para as varas da última entrância, às quais, para o efeito da carreira, se 
equiparava o citado tribunal.

2.5 – Emprestou a requerente, em seu petitório, especial relevo 
às expressões das quais se servem os arts. 144, IV, e 100 da Lei 
Complementar nº 35/79, ou seja, estarem os advogados em “efetivo 
exercício da profissão”, ao ser elaborada a lista para provimento de 
vaga atribuída à sua classe, o que não teria ocorrido com respeito à 
relação impugnada.

E, em sua ajuda, invoca, como já se aludiu, o julgado proferido na 
Representação nº 1.006-RJ, quando, ao citado fundamento, foi acrescido 
destaque à paridade integral, para todos os efeitos, entre juízes do 
Tribunal de Alçada, independentemente de sua origem profissional.

2.5.1 – Tais fundamentos ficaram respondidos nos votos que integram a 
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expressiva maioria, nas Representações, também já comentadas, nos 879 e 881.
Permito-me destacar, porque de alta significação, este fragmento do 

voto do saudoso Ministro Rodrigues Alckmin (RTJ, 67/648-9):
“(...) Entendeu-se, portanto afastando uma literalidade de interpretação que nada reco-

mendava, que o efetivo exercício da profissão havia de ser considerado quando o advogado 
ou o membro do Ministério Público fosse convidado a ingressar no tribunal. Preenchido 
esse requisito, poderia ele, posteriormente, ter acesso, dentro de sua classe, a um cargo na 
classe idêntica do Tribunal de Justiça. Esta experiência ou esta orientação, e esta construção, 
por meio das omissões e dos desencontros dos textos constitucionais, pareceu feliz, porque 
afastou todos aqueles embaraços que outra orientação traria à organização judiciária dos 
estados, e tem, há vinte e um anos, dado bons resultados, sem maiores problemas, na or-
ganização judiciária do Estado de São Paulo. Tenho, portanto, que a adoção desse critério, 
que não se prende à só literalidade de um pequeno texto constitucional, mas que encara 
construtivamente todos os textos referentes à organização judiciária dos estados (o estabe-
lecimento da carreira de juiz, o ingresso na carreira, a promoção de entrância a entrância até 
a última entrância em que se fará a escolha para o tribunal), tenho que essa interpretação, 
que se afina a todos os textos da Constituição sem prender-se tão só à literalidade de uma 
pequena expressão, deve ser aceita.”

Tudo conspira, pois, para que a interpretação literal das expressões 
comentadas ceda à exegese teleológica, sempre predominante na 
aplicação dos textos constitucionais, na lição dos mestres, bem recolhida 
por Maximiliano (Hermenêutica e aplicação do Direito, 9. ed., 1979, 
p. 314, nº 378).

É ela que proporciona a vivificação dos textos vistos, em conjunto, 
como integradores de um sistema, sem o qual não teriam o sentido que 
se lhes quis atribuir: proporcionar o acesso dos classistas dos Tribunais 
de Alçada ao Tribunal de Justiça, na classe correspondente, sem afetar 
a carreira dos magistrados profissionais.

Importaria a adoção desse critério no benefício de todos.
Dos classistas propriamente ditos, procurando pelo estudo e pela 

dedicação às causas que tiverem de examinar o estímulo para verem 
reconhecidos seus méritos e assim compensados com o acesso ao 
Tribunal Superior.

Dos magistrados de carreira, porque não sofreriam competição com 
aqueles para o efeito das promoções, tornando assim mais atraente e 
sedutor o caminho que abraçaram.

Dos jurisdicionados, porque alcançariam julgamentos proferidos 
por juízes alimentados pela chama de bem servir, em troca do 
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reconhecimento de seus méritos para um acesso sempre almejado.
2.5.2 – De outra parte, não vejo em que a Lei Complementar nº 35, de 

1979, tenha contribuído para a alteração do entendimento consagrado 
nos julgamentos das primeiras representações.

Invoca a requerente do mandamus o art. 100, caput. No que pudesse 
interessar, é repetição das expressões do art. 144, IV, da Constituição, e 
já ficou respondido.

Acrescento seu § 4º, aludido na Representação nº 1.006.
Diz ele:
“Art. 100 . (...)
§ 4º Os juízes que integram os Tribunais de Alçada somente concorrerão às vagas do 

Tribunal de Justiça correspondentes à classe dos magistrados.”

Ao votar naquela representação, como afirmei, não se fazia mister 
seu exame, visto que não estava ele em vigor. Deixei para oportunidade 
outra, quando estivesse em vigência. Não ocorreu. Nem me consta que 
tenha sido enfrentado até hoje pela Suprema Corte.

De qualquer forma, como afirmei atrás, meu convencimento não se 
alterou. Leio o preceito menos preso às suas palavras do que a seu sentido. 
Compreendo-o conjugado ao já citado art. 111, que bem evidencia 
a distinção dos juízes, segundo a sua origem, mesmo que integrem o 
mesmo tribunal, o que se me afigura lógico e jurídico. Se não aceita o 
citado art. 111 a remoção ou a permuta de juízes de segundo grau, de 
classes de origens diversas, porque os reconhece segundo a proveniência 
e para que se mantenha o equilíbrio na composição – um quinto dos 
juízes classistas e quatro quintos dos de carreira –, como iria confundi-
los e nivelá-los na promoção para a qual a remoção é um minus?

O nivelamento, pois, ou a equiparação de todos os juízes do Alçada 
para o efeito de promoção, por merecimento e antiguidade, não poderia, 
racionalmente, defluir do parágrafo em comentário, apesar de reconhecer 
sua ambígua e defeituosa redação. Conflitaria com a carreira instituída 
como relevante garantia dos magistrados que nela ingressaram, no 
degrau primeiro, e afetaria a própria cota de composição do Tribunal 
Superior, princípios que a Constituição instituiu, os quais não podem ser 
por qualquer forma contrariados, como antes já se havia considerado.

O que ali, no parágrafo, se quis afirmar foi a possibilidade do acesso 
dos classistas, dentro da sua respectiva classe, reforçando a tese de que 
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é para seu ingresso no tribunal que se exige o “exercício efetivo”; e que, 
se o fizerem no ingresso ao Alçada, tal condição já se cumpriu, podendo 
ensejar seu aproveitamento no Tribunal de Justiça, obviamente, na 
mesma classe.

É provável mesmo que, para dirimir dúvidas a respeito do 
aproveitamento dos classistas do Tribunal de Alçada, prevenindo o 
justo temor de cristalizarem na Corte, tenha advindo o citado § 4º do art. 
100, o qual não integrava o anteprojeto da Lei Orgânica da Magistratura 
Nacional.

Tal dúvida originou, no Estado de São Paulo, onde se iniciou a 
criação dessa Corte, a dificuldade em se prover as vagas reservadas para 
o quinto, o que importaria na dificuldade na seleção dos maiores valores 
da respectiva classe, como bem analisa e ilustra o saudoso Ministro 
Barros Monteiro, com exemplos concretos ocorridos naquele estado 
(RTJ, 66/644-5).

2.6 – Ante tão longas e, por vezes, repetidas considerações, resta 
apenas responder às questões propostas pelos consulentes.

É o que se passa a fazer, em seguimento.

III Respostas conclusivas às dúvidas suscitadas

Quanto à 1ª, não. Improcedem, inteiramente, todas as prejudiciais, 
incompetência do T.J., ilegitimidade ativa da requerente, incabência do 
mandamus de que se serviu, bem como falta de interesse dos consulentes 
para intervirem como assistentes, na defesa do ato impugnado.

Quanto à 2ª, não. Considero que a Lei Complementar nº 35, de 1979, 
no que respeita ao ingresso dos advogados e dos membros do Ministério 
Público nos tribunais, não alterou o critério para sua escolha, bastando 
que se busque harmonizar suas disposições com as correspondentes da 
Constituição, às quais se devem submeter.

Quanto à 3ª, sim. Penso que deve prevalecer, no pertinente, a 
interpretação do citado art. 144 e seus incisos da Constituição, a exegese 
que lhes atribui o S.T.F., nas comentadas Representações nos 879 e 881, 
não obstante o que decidiu a mesma Corte, na Representação nº 1.006, 
contra quatro votos, não sendo de meu conhecimento que tal orientação 
tenha sido reiterada, em julgamento posterior e nova composição da 
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Corte.
Quanto à 4ª, não. O mandado de segurança merece indeferimento, 

visto que o ato impugnado tem inteiro amparo na Constituição – art. 144, 
I, II, III e IV – e não destoa da Lei Complementar nº 35, de 14.03.1979 
– art. 100 e seu § 4º –, cujas disposições devem ser interpretadas em 
harmonia com os citados textos da Lei Maior.

É o parecer.
Porto Alegre, 23 de novembro de 1983.
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ACÓRDÃOS
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DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO CIVIL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011696-59.2011.4.04.7001/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira
Apelantes: Município de Londrina/PR

Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT
Apelados: André Luis Seco
Aparecida de Fátima Duarte

Arlete do Rocio Zacarias dos Santos
Eunice Martins de Abreu
Gilberto Garcia Duarte

Hélio Alves da Cruz
José Martins de Almeida

Onoria Candida de Azevedo
Advogados: Dr. Benedito Lepri

Dr. Alessandro Brandalize
Dr. Marco Antonio Brandalize

Interessada: ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A.
Advogado: Dr. Thiago Marciano de Belisario e Silva

Interessado: Ministério Público Federal

EMENTA

Direito Constitucional. Direito Administrativo. Obra pública. 
Impacto para imóveis vizinhos. Responsabilidade civil do Estado por 
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atos lícitos. Desvalorização dos imóveis. Extensão do dano. Artigo 37, 
§ 6º, da CF.

– De acordo com o regime de responsabilidade civil do Estado 
adotado no Direito brasileiro, a responsabilidade objetiva é a regra, 
inclusive no que toca a danos decorrentes de comportamento lícito.

– A responsabilidade civil do Estado no que toca às condutas lícitas 
tem fundamento no princípio da isonomia ou da igualdade.

– A igualdade recomenda não somente oportunidades iguais, 
distribuição de vantagens, mas também distribuição de ônus, de modo 
que o Estado, quando atinge indevidamente a esfera jurídica de terceiro, 
deve responder pelos danos que causar.

– A coletividade toda, na figura do Estado, que a representa, é quem 
deve responder pelos danos experimentados por uma pessoa e praticados 
em nome do todo, ainda que em razão de conduta lícita (desde que, 
evidentemente, haja efetivo dano, e não meramente prejuízos que não 
desbordem daqueles aos quais todos estão sujeitos, em tese, na vida em 
sociedade).

– Precedente do Supremo Tribunal Federal (RE 113.587, relator(a): 
Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, julgado em 18.02.1992, DJ 
03.04.1992, PP-04292, Ement. VOL-01656-02, PP-00382, RTJ VOL-
00140-02, PP-00636).

– Demonstrando a prova dos autos que a construção de viaduto para 
intersecção em desnível de avenida com a via férrea, oriunda de convênio 
celebrado entre DNIT e Município de Londrina e com intervenção da 
ALL, causou prejuízos a alguns imóveis, em razão de estreitamento dos 
espaços para pedestres e da criação de dificuldades para acesso, com 
consequente desvalorização, impõe-se a reparação.

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, negar provimento às apelações, nos termos do 
relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 02 de agosto de 2016.
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Trata-
se de apelações contra sentença que, em sede de ação de nunciação de 
obra nova proposta por André Luis Seco e outros contra Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT, Município de 
Londrina/PR e ALL – América Latina Logística Malha Sul S.A., julgou 
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, com 
dispositivo de seguinte teor:

“Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ALL – América Latina 
Logística e, em relação a ela, JULGO EXTINTO O FEITO, sem resolução do mérito, na 
forma do inciso VI do artigo 267 do CPC, condenando a parte-autora, pro rata, ao pagamento 
de honorários advocatícios, os quais, sopesados os critérios legais (CPC, art. 20, §§ 3º e 
4º), arbitro em R$ 8.000,00, corrigidos pelo IPCA-e, desta data até o efetivo pagamento, 
restando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade outrora deferida.

Outrossim, resolvendo o mérito na forma do inciso I do artigo 269 do CPC, JULGO 
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos tão somente para condenar, solidariamente, 
o DNIT e o Município de Londrina ao pagamento de indenização aos autores em razão da 
desvalorização de seus imóveis, fixada em 30% do valor de avaliação de cada um daqueles 
bens, respectivamente, conforme perícia do evento 229 e nos termos da fundamentação retro.

Assevero, por oportuno, que, no julgamento das ADI(s) 4.357/DF e 4.425/DF, ambas 
de relatoria do Min. Ayres Britto, ocorrido em 14.03.2013, restou declarada a inconstitu-
cionalidade (por arrastamento) da nova redação dada ao art. 1º-F da Lei 9.494/97 (‘Nas 
condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência 
uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança’), razão pela qual a atualização monetária, incidindo 
a contar da data da perícia de evento 229 (15.07.2013), deve-se dar pelo índice oficial e 
jurisprudencialmente aceito, qual seja, o INPC, acrescido de juros moratórios de 1% ao 
mês, a contar da citação.

(...)
Por fim, com fulcro no art. 461 do CPC, CONDENO o DNIT ao cumprimento da 

obrigação de fazer por ele assumida mediante petição e documentos de evento 61, con-
substanciada na reparação dos imóveis de acordo com os critérios lá consignados, fixando 
prazo de 60 dias para sua conclusão, a qual deverá ser comprovada nos autos, sob pena de 
fixação de multa diária.

Quanto à sucumbência, não obstante seja ela recíproca, os autores foram vitoriosos 
na maior parte de suas pretensões, embora tenham decaído da principal delas (embargo 
e refazimento da obra). Assim, na forma do art. 21 c/c art. 20, §§ 3º e 4º, todos do CPC, 
condeno o DNIT e o Município de Londrina ao pagamento de honorários advocatícios que 
arbitro em R$ 16.000,00, proporcionalmente divididos entre cada um dos réus, corrigidos 
pelo IPCA-e desta data até o efetivo pagamento.

Condeno, solidariamente, referidos réus, DNIT e Município de Londrina, outrossim, 
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ao pagamento dos honorários periciais – tal como determinado em decisão de evento 182 
e nos termos da petição de evento 180 –, ou seja, R$ 10.554,00, corrigidos pelo IPCA-e 
a partir de 30.11.2012, até o efetivo pagamento, além de eventuais custas remanescentes, 
observada sua isenção legal neste particular.”

Irresignado, o Município de Londrina/PR interpôs recurso de 
apelação, por meio do qual sustenta, em síntese: que o termo inicial 
de correção monetária deve ser a data da decisão que reconheceu a 
procedência do pedido, e não a data da perícia; que inexiste interesse 
processual dos autores, pois a ação de nunciação de obra nova não pode 
veicular a indenização de prejuízos materiais; que é ilegítimo para figurar 
no polo passivo, pois a obra é toda de responsabilidade do DNIT; que os 
danos nos imóveis dos autores são de menor monta e já foram reparados 
pelo DNIT; que não há embasamento que configure a desvalorização 
dos imóveis, pelo que o pedido de indenização com tal fundamento não 
possui amparo; que, ainda que assim não fosse, os apelados moradores 
do Jardim Nova Olinda devem ser excluídos, em virtude da ausência de 
alvará; que deve ser afastada sua responsabilidade solidária, pois não 
é, como dito, responsável pela obra; que os honorários advocatícios 
devem ser suportados pela parte-autora, que não teve seu pedido 
principal acolhido.

O DNIT, por sua vez, também apelou, alegando que a fixação de 
indenização em 30% sobre o valor do imóvel a título de desvalorização 
carece de amparo técnico; que não há de se falar em concessão de 
prazo de 60 dias para reparo dos imóveis, sob pena de multa, pois os 
reparos foram realizados conforme acordo entabulado em audiência, o 
que pugna seja reconhecido. Requer a aplicação do artigo 1º-F da Lei 
9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, bem como a inversão 
ou, ao menos, a redução dos honorários advocatícios a que condenado.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte, para julgamento.
O Ministério Público Federal ofertou parecer, opinando pelo parcial 

provimento das apelações.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: 
Primeiramente, não há de se falar em ilegitimidade passiva do Município 
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de Londrina/PR. Como bem apreciado pelo magistrado singular, os 
autores sustentam que a obra questionada é fruto de convênio firmado 
pelos réus, tendo sido inclusive autorizada pela Prefeitura.

Assim, entendo configurada a legitimidade passiva do Município de 
Londrina/PR, cuja efetiva responsabilidade confunde-se com o mérito 
e será analisada em tópico oportuno, adiante.

Ademais, a ação de nunciação de obra nova, prevista no antigo 
Código de Processo Civil, vigente à época do ajuizamento deste feito, 
tem natureza eminentemente inibitória, evitando o abuso de direito 
de construir. Nada impede, no entanto, sua cumulação com pedidos 
de natureza indenizatória, mormente quando se mostre impossível a 
proteção por meio de tutela específica, o que ocorreu no presente feito, 
em que foi julgado improcedente o pedido de embargo da obra.

Assim, rejeito as preliminares formuladas.
No que toca às questões de fundo, a sentença, da lavra do Juiz Federal 

Gilson Luiz Inácio, assim solucionou o litígio:
“(...)
No caso, discutem os autores construção de viaduto para intersecção em desnível da 

Avenida José de Lima Castro com a via férrea, na região norte desta cidade, oriunda de 
convênio celebrado entre DNIT e Município de Londrina e com intervenção da ALL, cuja 
ilegitimidade passiva para aqui figurar foi alhures reconhecida.

Afirmam que, não obstante os transtornos aos moradores da região, a obra do viaduto 
teria dificultado o acesso às suas residências, além de causar-lhes danos estruturais.

Buscam, além do pedido de embargo da obra até revisão do projeto – tendo em vista 
alegação de desrespeito a dispositivos de lei municipal, plano diretor e demais normas re-
guladoras do planejamento urbano do Município de Londrina –, indenização por prejuízos 
materiais sofridos em decorrência do empreendimento.

Inicialmente, é oportuno destacar que, embora os autores não tenham juntado matrí-
culas atualizadas dos imóveis para demonstrar que, de fato, são proprietários dos imóveis 
mencionados na petição inicial, o ponto não foi objeto de insurgência dos réus, havendo 
formalização de vistoria naqueles bens pelo DNIT (evento 61) e laudo pericial no evento 
229, o que torna incontroversa a legitimidade ativa dos autores.

(...)
Deveras, o interesse público, na hipótese, deve prevalecer. Sem perder de vista even-

tuais prejuízos causados aos proprietários dos imóveis lindeiros, é indubitável o benefício 
causado à população local em razão da retirada da via férrea de seu trajeto viário, seja pela 
facilitação e pela maior agilidade dos transportes (ferroviários e dos munícipes), seja pela 
considerável diminuição do risco de acidentes.

Esse, inclusive, é o objetivo da obra, conforme cópia do convênio de evento 1 (OUT9), 
que dispõe:
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‘(...)
3) DA FINALIDADE: Os partícipes resolvem celebrar o presente CONVÊNIO com a 

finalidade de elaborar o Projeto de Engenharia de Interseções na Linha Férrea do Perímetro 
Urbano do Município de Londrina/PR, para eliminar o seccionamento do quadro urbano 
de Londrina provocado pela ferrovia, o risco de acidentes enfrentado pela população nas 
travessias criadas e principalmente dotar tanto a ferrovia como as vias urbanas interceptadas 
de altos padrões de segurança.

(...)’
De qualquer modo, quanto ao pedido de embargo da obra, é pública e notória sua 

conclusão, inclusive com abertura do tráfego aos veículos e à ferrovia, o que inviabiliza-
ria o acolhimento do pleito neste particular, notadamente em razão do interesse público 
anteriormente citado.

Outrossim, a rejeição desse pedido é recomendada também quando sopesados os preju-
ízos supostamente sofridos pelos autores com aqueles que seriam ocasionados aos demais 
munícipes e ao serviço público em razão de desfazimento do empreendimento já finalizado 
com a construção de outro, tal como pretendem em seu pedido inicial.

Não obstante, como adiante se verá, a obra possa ter prejudicado, em certa medida, os 
proprietários dos imóveis vizinhos, remanesce tão somente o exame do pedido de repa-
ração por danos materiais dela decorrentes, restando improcedente, portanto, o pedido de 
nunciação de obra nova.

(...)
Como lido, entendeu o perito que os danos verificados nos imóveis não ensejariam 

desapropriação indireta, senão simples prejuízos materiais passíveis de indenização, tais 
como rachaduras e desvalorização em razão de dificuldades decorrentes da alteração das 
vias de acesso aos bens.

Referido laudo, em razão de sua didática e técnica, bem como porque confeccionado 
por profissional habilitado e imparcial, deve prevalecer, notadamente porque confeccio-
nado com observância das determinações legais, tendo respondido aos quesitos iniciais e 
complementares.

Portanto, voltando ao tema, no caso, o dano verificado decorre de atuação de entes públi-
cos, cuja responsabilidade é objetiva, na forma do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal.

Ou seja, é irrelevante perquirir acerca da existência de culpa ou omissão do agente, 
bastando a demonstração do nexo de causalidade entre fato e dano:

‘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 eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 

públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.’

De efeito, adota-se, no que concerne às entidades de direito público, a responsabilidade 
objetiva com fulcro na teoria do risco administrativo, sem, todavia, adotar-se a posição 
extremada da teoria do risco integral, em que o ente público responderia sempre, mesmo 
se presentes as excludentes da obrigação de indenizar.

Leia-se, nesse sentido:
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‘ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES – DNIT. DUPLICAÇÃO DE 
RODOVIA FEDERAL. DANO CAUSADO A IMÓVEL DE PARTICULAR. OBRA REA-
LIZADA POR EMPRESA CONTRATADA PELA AUTARQUIA. RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA. OBRIGAÇÃO DE REPARAR OS DANOS MATERIAIS E DE INDENIZAR 
OS DANOS MORAIS SOFRIDOS. 1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, só 
podendo ser afastada se ficar comprovado que houve culpa exclusiva de terceiro ou da vítima 
ou evento decorrente de caso fortuito ou força maior, situações essas que importam a ausência 
do nexo causal. 2. A execução de obra pública por terceiro não afasta a responsabilidade 
objetiva do Estado. 3. No caso dos autos, há responsabilidade solidária entre o DNIT e a 
empresa Ivaí Engenharia, responsável pela execução das obras no trecho em que se situa o 
imóvel dos autores, nos termos do contrato para execução de obras rodoviárias, até porque 
esta última agia em nome do ente público. 4. A empresa responde, objetivamente, pelos 
danos causados em função da execução da obra que assumiu, ainda que tenha agido com 
toda a diligência que se lhe poderia exigir, obedecendo ao projeto oferecido pelo DNIT e 
utilizando tecnologia e equipamentos adequados; basta que estejam demonstrados a conduta 
da agravante, o dano sofrido pela parte contrária e o nexo de causalidade entre os dois. 
5. Muito embora já existissem problemas na casa dos autores, relativos à construção e à 
deterioração natural da sua estrutura, os serviços concernentes à estrutura necessária para 
a duplicação da BR-101 aceleraram o aparecimento de rachaduras significativas, compro-
metendo a solidez da construção e consequentemente gerando graves reflexos no direito à 
moradia, o que enseja a responsabilidade das rés pelos danos ao imóvel no percentual de 
50% dos valores apurados pelo perito judicial. 6. Quanto ao dano extrapatrimonial, em se 
tratando, in casu, de dano moral in re ipsa, não se exige a sua prova, ele decorre do próprio 
fato.’ (TRF4, APELREEX 5013493-21.2012.404.7200, Terceira Turma, relator p/ acórdão 
Sérgio Renato Tejada Garcia, juntado aos autos em 07.02.2014)

No caso, o nexo causal entre a obra e os danos/a desvalorização dos imóveis foi efe-
tivamente comprovado no laudo pericial, ensejando, pois, dever de indenizar, tal como 
pretendido pelos autores.

A indenização, no caso, englobará tão somente a desvalorização dos imóveis em decor-
rência da obra pública, visto que, quanto aos pedidos de indenização por danos ocorridos 
nos imóveis ou mesmo eventuais gastos relativos a reformas neles realizadas, os autores tão 
somente formularam alegações genéricas, tampouco apresentaram documentos a roborar 
suas pretensões, não se desincumbindo, portanto, do ônus trazido pelo inciso I do artigo 
333 do CPC.

Todavia, conforme relatório do evento 61, o DNIT, após vistoria nos imóveis, compro-
meteu-se, sponte propria, a reparar os danos neles verificados de acordo com cronograma 
por ele estipulado, que se ultimaria em 15.03.2012.

Referida obrigação de fazer, livremente assumida pelo réu, ainda remanesce. De efeito, 
conforme laudo pericial de evento 229, ‘(...) os problemas ocorridos nas casas dos autores 
não foram devidamente reparados (...)’, impondo-se, portanto, condenação do DNIT também 
nesse sentido, devendo comprovar nos autos o respectivo cumprimento.

Assim, os pedidos da parte-autora são procedentes tão somente no que toca à indenização 
decorrente da desvalorização dos imóveis, cabendo ao DNIT, outrossim, o implemento de 
obrigação de fazer por ele assumida em petição de evento 61.
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(...)”

Merece confirmação a sentença.
Com efeito, no regime de responsabilidade civil do Estado adotado 

no Direito brasileiro, a responsabilidade objetiva é a regra.
Mesmo no que toca a comportamentos lícitos, o dever de reparação 

por parte do Estado assenta-se, como regra, em bases objetivas.
Residem os fundamentos da responsabilidade civil do Estado, no 

que toca às condutas lícitas, no princípio da isonomia ou da igualdade. 
Nesse sentido preleciona Diogenes Gasparini:

“No caso dos atos lícitos (construção de um calçadão que interessa à coletividade, 
não obstante impeça a utilização de um prédio, construído e regularmente utilizado como 
garagem), o fundamento é o princípio da distribuição igualitária dos ônus e dos encargos 
a que estão sujeitos os administrados (RDA, 190:194). Dessarte, se o serviço ou a obra é 
de interesse público, mas, mesmo assim, causa dano a alguém, toda a comunidade deve 
responder por ele, e isso se consegue por meio da indenização. Para tanto todos concorrem, 
inclusive o prejudicado, já que este, como os demais administrados, também paga tributos. 
Tratando-se de atos ilícitos (descumprimento da lei), o fundamento é a própria violação da 
legalidade, como ocorre quando o Estado interdita indústria poluente e ao depois verifica 
que, em absoluto, era ela poluente. Nesse exemplo, o Estado cometeu uma ilegalidade e, 
por ter praticado ato ilícito do qual decorreu o dano, vê-se na contingência de ressarcir a 
vítima, no caso, a sociedade industrial.” (GASPARINI, Diogenes. Direito administrativo. 
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 825-826)

Pode-se dizer, com Marcelo Caetano, que:
“A responsabilidade pelos prejuízos causados na esfera jurídica dos particulares em 

consequência do sacrifício especial de direitos determinado por factos lícitos da adminis-
tração pública funda-se no princípio da igualdade dos cidadãos na repartição dos encargos 
públicos.” (CAETANO, Marcelo. Manual de direito administrativo. 10. ed. Coimbra: 
Almedina. p. 1239)

A igualdade, pois, recomenda não somente oportunidades iguais, 
distribuição de vantagens, mas também distribuição de ônus, de modo 
que o Estado, quando atinge indevidamente a esfera jurídica de terceiro, 
deve responder pelos danos que causar. Não é justo que somente uma 
pessoa sofra as consequências do agir estatal, ainda que lícito. Em outras 
palavras, a coletividade toda, na figura do Estado, que a representa, é 
quem deve responder pelos danos experimentados por uma pessoa e 
praticados em nome do todo, ainda que em razão de conduta lícita (desde 
que, evidentemente, haja efetivo dano, e não meramente prejuízos que 
não desbordem daqueles aos quais todos estão sujeitos, em tese, na vida 
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em sociedade).
A incidência do princípio da isonomia como determinante do dever 

de reparação nas condutas lícitas nada mais é do que concretização 
do ideal de justiça distributiva, que deve nortear a ação do Estado. 
Como observa Guido Zanobini, para o Estado, “a responsabilidade 
se baseia principalmente em um princípio mais substancial de justiça 
distributiva, que se presta para evitar qualquer dano injustificado e não 
repartido de forma equânime entre todos os membros da sociedade” 
(“La responsabilità si basa specialmente sopra un principio più 
sostanziale di giustizia distributiva, che tende ad evitare qualunque 
danno inggiustificato e non equamente ripartito su tutti i consociati”) 
(ZANOBINI, Guido. Responsabilità dell’amministrazione. v. I. p. 336).

Ainda que a justiça social esteja na essência do Estado contemporâneo 
(cf. PASOLD, Cesar Luiz. Função social do Estado contemporâneo. 
2. ed. Florianópolis: Estudantil, 1988. p. 71-74; e BRANDÃO, Paulo 
de Tarso. Ações constitucionais: novos direitos e acesso à justiça. 
Florianópolis: Habitus, 2001. p. 41 e 67), não se pode deixar de 
considerar que as Justiças comutativa e distributiva estão ligadas ao 
próprio conceito de Estado, pois a busca da segurança e do justo é fator 
essencial à pacificação social, objetivo maior da constituição de tal 
ente. Nesse sentido, a repartição de ônus e de bônus, norteando o dever 
de reparar por parte do Estado nos casos de condutas lícitas, nada mais 
é do que expressão do ideal de justiça distributiva, entendida esta como 
a que diz respeito às relações entre o particular e o Estado, de modo que 
este deve dar ao indivíduo o que lhe é devido, assim como o indivíduo, 
em contrapartida, deve contribuir, na medida de suas possibilidades, 
para fazer frente aos encargos do Estado, como expressão do coletivo.

A propósito, em situação muito similar à dos autos, na qual postulada 
reparação pela desvalorização decorrente de construção de viaduto nas 
proximidades de imóvel, o Supremo Tribunal Federal, há muitos anos, 
já afirmou o dever de indenizar por parte do Estado, ainda que lícita sua 
atuação:

“CONSTITUCIONAL. CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. C.F., 
1967, art. 107. C.F./88, art. 37, par-6º.

I. A responsabilidade civil do Estado, responsabilidade objetiva, com base no risco 
administrativo, que admite pesquisa em torno da culpa do particular, para o fim de abran-
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dar ou mesmo excluir a responsabilidade estatal, ocorre, em síntese, diante dos seguintes 
requisitos: a) do dano; b) da ação administrativa; e c) desde que haja nexo causal entre o 
dano e a ação administrativa. A consideração no sentido da licitude da ação administrativa 
é irrelevante, pois o que interessa é isto: sofrendo o particular um prejuízo, em razão da 
atuação estatal, regular ou irregular, no interesse da coletividade, é devida a indenização, 
que se assenta no princípio da igualdade dos ônus e dos encargos sociais.

II. Ação de indenização movida por particular contra o município, em virtude dos pre-
juízos decorrentes da construção de viaduto. Procedência da ação.

III. R.E. conhecido e provido.” (RE 113.587, relator(a): Min. Carlos Velloso, Segunda 
Turma, julgado em 18.02.1992, DJ 03.04.1992, PP-04292, Ement. VOL-01656-02, PP-
00382, RTJ VOL-00140-02, PP-00636)

Correta, pois, a condenação, porque demonstrada pericialmente a 
desvalorização dos imóveis em razão das obras realizadas pelos entes 
públicos na região.

Em relação ao quantum indenizatório, tenho que o fixado pelo 
magistrado singular (30% do valor de avaliação de cada um dos imóveis, 
em favor de seus proprietários) mostra-se adequado, notadamente tendo 
em vista o disposto no laudo pericial (E229), do qual consta que, em 
pesquisa com imobiliárias e corretores de imóveis locais, foi obtido o 
percentual médio de 25% a 35% de depreciação, pelo que se arbitrou o 
termo médio.

Sobre o ponto, ainda, tenho que não deve prevalecer o percentual 
de 20% também referido no laudo pericial, pois esse diz respeito a 
hipóteses semelhantes ocorridas em São Paulo e Minas Gerais. Estando 
os imóveis situados em Londrina/PR, os índices mencionados no 
parágrafo anterior tendem a ser mais próximos da realidade, na medida 
em que a variação de preço de imóveis traz consigo questões locais que 
não podem ser simplesmente transportadas de um estado para outro, 
pelo que é recomendável privilegiar o índice de desvalorização medido 
na mesma localidade.

Mantida, ainda, a sentença no ponto em que condena o DNIT à 
reparação dos imóveis de acordo com os critérios entabulados no E61, 
na medida em que, ainda conforme o laudo pericial de E229, datado de 
15.07.2013, os problemas nas casas dos autores não foram devidamente 
reparados, inexistindo notícia superveniente em sentido contrário.

Ainda, o fato de alguns dos imóveis não possuírem alvará não afeta a 
relação obrigacional no presente feito, pois ela decorre exclusivamente 
do prejuízo calcado na desvalorização dos imóveis a partir da realização 
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da obra nova, o qual restou devidamente demonstrado, como visto.
Os honorários foram adequadamente fixados, pois a sucumbência 

dos demandados foi expressiva e o valor definido está adequado ao 
conteúdo econômico da condenação.

Quanto à correção monetária aplicável genericamente às sentenças 
condenatórias da Justiça Federal nas quais o devedor se enquadra na 
categoria de Fazenda Pública, consoante inclusive determinado no 
Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça 
Federal (aprovado pela Resolução 134, de 21 de dezembro de 2010), 
deve observar os seguintes critérios:
 

Período Indexador Obs. 

De 1964 a 
fevereiro/1986 

ORTN  

De março/1986 a 
janeiro/1989 

OTN 
Os débitos anteriores a jan/89 deverão ser 
multiplicados, neste mês, por 6,17 

Janeiro/1989 IPC/IBGE de 42,72% Expurgo, em substituição ao BTN 

Fevereiro/1989 IPC/IBGE de 10,14% Expurgo, em substituição ao BTN 

De março/1989 a 
março/1990 

BTN  

De março/1990 a 
fevereiro/1991 

IPC/IBGE 
Expurgo, em substituição ao BTN e ao INPC de 
fev/91 

De março/1991 a 
novembro/1991 

INPC  

Dezembro/1991 IPCA série especial Art. 2º, § 2º, da Lei 8.383/91 

De janeiro/1992 a 
dezembro/2000 

Ufir Lei 8.383/91 

A partir de 
janeiro/2001 

IPCA-E IBGE (em razão 
da extinção da Ufir como 
indexador pela MP 1.973-
67/2000 – art. 29, § 3º) 

O percentual a ser utilizado em janeiro de 2001 
deverá ser o IPCA-E acumulado no período de 
janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro 
de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal 
(IPCA-15/IBGE) 

Com o advento da Lei 11.960, de 2009, foi alterado o artigo 1º-F da 
Lei 9.494/97, o qual passou a determinar que, nas condenações impostas 
à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de 
atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, 
deve haver a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de 
poupança.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs 
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4.357 e 4.425, ao apreciar a constitucionalidade do artigo 100 da CF, 
com a redação que lhe foi dada pela EC 62/2009, além de declarar a 
inconstitucionalidade da expressão “na data de expedição do precatório”, 
constante no § 2º, dos §§ 9º e 10º e das expressões “índice oficial de 
remuneração básica da caderneta de poupança” e “independentemente 
de sua natureza”, constantes no § 12, todos do art. 100 da Constituição 
Federal de 1988, com a redação da Emenda Constitucional nº 62/2009, 
também declarou inconstitucional, por arrastamento, no particular, 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.

Por outro lado, ao disciplinar, em questão de ordem, os efeitos 
temporais das decisões tomadas nas ADIs 4.425 e 4.357, resolveu o 
Supremo Tribunal Federal, dentre outras coisas:

“(...)
1) – modular os efeitos para que se dê sobrevida ao regime especial de pagamento de 

precatórios, instituído pela Emenda Constitucional nº 62/2009, por 5 (cinco) exercícios 
financeiros a contar de primeiro de janeiro de 2016;

2) – conferir eficácia prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes 
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão do julgamento da presente 
questão de ordem (25.03.2015) e mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos 
até esta data, a saber: 2.1.) fica mantida a aplicação do índice oficial de remuneração 
básica da caderneta de poupança (TR), nos termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, 
até 25.03.2015, data após a qual (i) os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e (ii) os precatórios tributários 
deverão observar os mesmos critérios pelos quais a Fazenda Pública corrige seus créditos 
tributários;

(...)” (destaquei)

A eficácia prospectiva reconhecida no julgamento das ADIs 4.357 
e 4.425, pelo que se depreende do contexto da decisão do Supremo 
Tribunal Federal, estende-se à declaração de inconstitucionalidade, 
por arrastamento, do art. 1º-F da Lei nº 9.494, com a redação dada 
pelo art. 5º da Lei nº 11.960, de 29.07.2009.

Como conclusão, pode-se afirmar que, ressalvadas hipóteses 
específicas (como ações de desapropriação e previdenciárias, por 
exemplo), a correção monetária nas sentenças condenatórias da Justiça 
Federal nas quais o devedor se enquadra na categoria de Fazenda 
Pública deve ser apurada considerando-se:

– de 1964 a fevereiro/1986, a variação da ORTN;
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– de março/1986 a janeiro/1989, a variação da OTN;
– em janeiro/1989, o IPC/IBGE de 42,72%;
– em fevereiro/1989, o IPC/IBGE de 10,14%;
– de março/1989 a março/1990, a variação do BTN;
– de março/1990 a fevereiro/1991, a variação do IPC/IBGE;
– de março/1991 a novembro/1991, a variação do INPC;
– em dezembro/1991, o IPCA série especial;
– de janeiro/1992 a dezembro/2000, a variação da Ufir;
– a partir de janeiro/2001, o IPCA-E IBGE (o percentual a ser 

utilizado em janeiro de 2001 deverá ser o IPCA-E acumulado no 
período de janeiro a dezembro de 2000, e, a partir de janeiro de 2001, 
deverá ser utilizado o índice mensal – IPCA-15/IBGE);

– a partir de 30.06.2009, o índice oficial de remuneração básica 
aplicável à caderneta de poupança (Lei 11.960/2009);

– a partir de 25.03.2015, tendo em vista os efeitos prospectivos 
determinados pelo STF, o índice mensal – IPCA-15/IBGE.

Em apoio ao que foi exposto, o seguinte precedente da 2ª Seção desta 
Corte, julgado na sessão realizada em 10.09.2015:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS FIXADOS EM AÇÃO RESCI-
SÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO. ARTIGO 1º-F DA 
LEI 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELO ART. 5º DA LEI 11.960/2009.

São aplicáveis os critérios de remuneração e juros das cadernetas de poupança a partir 
de 01.07.2009, conforme previsto no artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo 
art. 5º da Lei 11.960/2009. 2 – Com a modulação dos efeitos da ADIN 4.357, restou mantida 
a aplicação do índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR), nos 
termos da Emenda Constitucional nº 62/2009, até 25.03.2015, data após a qual os créditos 
em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial 
(IPCA-E).” (Embargos à Execução nº 0003145-27.2014.4.04.0000/PR, rel. Des. Federal 
Cândido Alfredo Silva Leal Júnior)

Para fins de prequestionamento, esclareço que esta decisão não 
caracteriza ofensa ao disposto nos arts. 128, 460, 503 e 515, todos 
do CPC/73, e 27 da Lei nº 9.868/99, ou mesmo contraria a Súmula 
45 do Superior Tribunal de Justiça, e que eventual alegação de 
desconformidade desta decisão com precedentes de outra Corte deve 
ser solvida pela via processual adequada.

Por fim, mantém-se o termo inicial da correção monetária disposto 
em sentença, qual seja, a data da perícia, na medida em que o valor da 
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indenização tem como base de cálculo o valor do imóvel então arbitrado. 
Não prevalece, assim, a pretensão recursal de fixar como termo inicial 
a data da sentença, pois a condenação não se deu por arbitramento em 
valor certo.

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações, nos termos 
da fundamentação.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5021844-09.2014.4.04.7201/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira
Relatora p/ acórdão: A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler

Apelante: Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil
Advogado: Dr. João Fábio Silva da Fontoura

Apelante: Ministério Público Federal
Apelado: Antônio João Ribeiro Prestes
Advogados: Dra. Lis Caroline Bedin

Dr. Jader da Silveira Marques
Apelado: Edson Busch Machado

Advogada: Dra. Katherine Schreiner
Apelado: José Marcos de Souza

Advogado: Dr. Luiz Henrique Lima
Apelada: Joseney Braska Negrão

Advogados: Dra. Lis Caroline Bedin
Dr. Jader da Silveira Marques

Apelados: Ministério Público do Estado de Santa Catarina
Os mesmos

Apelado: Sérgio Ayres Filho
Advogados: Dra. Katherine Schreiner
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Dr. Alexandre Füchter
Dr. Paulo Rogerio Silveira de Figueiredo

Apelado: Sylvio Sniecikovski
Advogado: Dr. Jovenil de Jesus Arruda

Apelado: Yuri Alexandre Ribeiro
Advogados: Dra. Lis Caroline Bedin

Dr. Jader da Silveira Marques

EMENTA

Administrativo e Processual Civil. Ação civil pública de 
improbidade administrativa. Assistência judiciária gratuita. Presunção 
de veracidade. Inversão. Demonstração de indícios de riqueza. 
Indeferimento. Implantação da Escola do Teatro Bolshoi. Contrato. 
Nulidade. Reconhecimento dos atos de improbidade. 

1. Faz jus à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita 
a parte interessada que declare não possuir condições de arcar com 
as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou de sua 
família, sendo necessário que haja, nos autos, elementos aptos a inverter 
a presunção de veracidade da declaração para que se indefira ou revogue 
o benefício.

2. Estando demonstrado nos autos, consoante informações decorrentes 
da quebra do sigilo fiscal e bancário, que um dos réus não depende 
unicamente dos proventos de aposentadoria, possuindo considerável 
patrimônio em seu nome, composto de imóveis, automóveis, aplicações 
no mercado financeiro, além de outras fontes pagadoras, não lhe deve 
ser deferida a AJG, visto que se evidencia a presença de indícios de 
riquezas aptos a afastar a presunção de hipossuficiência.

3. Provido o recurso do Ministério Público Federal e provido o 
recurso do Instituto Escola Teatro Bolshoi do Brasil, afastando-se 
a condenação deste à devolução dos valores recebidos por meio da 
Prefeitura de Joinville ou da Fundação Cultural correspondentes à 
totalidade dos valores repassados em 2001 e ao excedente da dotação 
prevista na Lei Orçamentária Anual nº 4.470/2001, paga em 2002.

4. Caracterizados nos autos os atos de improbidade administrativa 
cometidos pelos réus Edson Busch Machado, Antônio João Ribeiro 
Prestes e Sylvio Sniecikovski, na forma do art. 10, caput, incisos II, 
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VIII, IX e XI, e do art. 11, caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92, 
Joseney Braska Negrão e Yuri Alexandre Ribeiro, na forma do art. 10, 
incisos IX e XI, ambos da Lei nº 8.429/92, bem como Sérgio Ayres 
Filho e José Marcos de Souza, na forma do art. 10, incisos VIII, IX e XI, 
todos da Lei nº 8.429/92, deu-se provimento ao recurso do Ministério 
Público Federal e à remessa necessária no tópico.

5. Reconhecida a nulidade do Contrato nº 18/99 e de seus termos 
aditivos, em função dos vícios e das fraudes evidenciados na ação.

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 provimento ao agravo retido e, por maioria, dar 
provimento às apelações e à remessa necessária, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2016.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora para o acórdão.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein: O Ministério 
Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina 
propuseram ação civil pública, em 19.12.2007, com imputação de atos 
de improbidade administrativa contra Antônio João Ribeiro Prestes, 
Joseney Braska Negrão, Yuri Alexandre Ribeiro, Edson Busch Machado, 
Sylvio Sniecikovski, Sérgio Ayres Filho, Luiz Henrique da Silveira, 
Marco Antônio Tebaldi, José Marcos de Souza e Instituto Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil, objetivando a decretação da nulidade do 
Contrato nº 18/99 e de seus respectivos aditivos, celebrados entre o 
Município de Joinville/SC e Paramount Advisory Services, com o 
intuito de compelir os réus a devolverem as quantias auferidas em razão 
do contrato para implantação da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, 
além da imposição das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.249/92, 
especialmente o ressarcimento ao erário municipal dos danos causados, 
mediante decretação da indisponibilidade dos bens dos réus.

Para tanto, pormenorizam que, no dia 15 de outubro de 1999, o 
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Município de Joinville/SC, representado pelo Prefeito Luiz Henrique 
da Silveira, e a Fundação Cultural de Joinville, representada por 
Edson Busch Machado, após firmarem protocolo de intenções, 
celebraram o Contrato nº 18/99 com a empresa estrangeira Paramount 
Advisory Services, com sede na Irlanda, representante do Teatro 
Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia, representada no Brasil por 
Antônio João Ribeiro Prestes, para criação e funcionamento da Escola 
do Teatro Bolshoi no Brasil. Sustentam os autores, em suma, que o 
contrato firmado encerra as seguintes ilegalidades e irregularidades 
que ensejaram o aforamento da ação de improbidade: ausência da 
comprovação de que a empresa Paramount seria, de fato, representante 
da escola russa e de que Antônio Prestes seria o representante no Brasil; 
ausência de autorização prévia do Poder Legislativo municipal para 
que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito, procedesse à assinatura 
do protocolo de intenções e do contrato; inexistência da realização 
do procedimento licitatório, como também das razões pelas quais se 
configurava hipótese de inexigibilidade; falta de investigação sobre o 
regular funcionamento da empresa estrangeira contratante no Brasil; 
fixação de pagamento a professores russos e à empresa Paramount em 
dólares americanos; encargos financeiros suportados por entidade de 
direito público interno, ainda que a execução do contrato tenha sido 
feita por particulares; ilegalidade na previsão contratual que determina 
a isenção ao pagamento de taxas e impostos; existência de cláusula 
contratual que determina a prorrogação automática do contrato; 
ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação para suporte das 
despesas com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; ausência 
de prestação de contas dos recursos repassados ao Instituto Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil; e pagamento de despesas sem correspondente 
prova documental válida.

O MPF interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu 
a gratuidade da justiça ao réu Sylvio Sniecikovski, sendo dito agravo 
convertido em retido por esta Corte.

Sentenciando, em 19.02.2014, o mm. juízo a quo determinou a cisão 
do processo em relação ao ex-prefeito Luiz Henrique da Silveira e ao 
prefeito Marcos Tebaldi, diante do avançado estágio de tramitação 
da presente demanda e da participação dos aventados agentes apenas 
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no começo do processo, como decorrência da decisão no REsp nº 
1.217.927/SC, e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando 
o réu Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil à devolução, ao 
Município de Joinville/SC, dos valores repassados no exercício de 2001, 
assim como do montante pago no exercício de 2002, que ultrapassou a 
previsão da Lei Orçamentária Anual do município para aquele ano.

Irresignados, o Ministério Público Federal e o Instituto Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil interpuseram recurso de apelação.

Em suas razões, o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil invoca 
a regularidade de todos os atos relativos à sua criação e manutenção, 
não lhe podendo ser imputadas as condutas por improbidade.

O Ministério Público Federal, a seu turno, requer a apreciação do 
agravo convertido em retido sobre a decisão que deferiu o pedido 
de assistência judiciária gratuita ao réu Sylvio Sniecikovski e, no 
mérito, renova a arguição de necessidade de decretação da nulidade do 
contrato, tendo em vista a ausência da autorização legislativa prévia 
para a celebração do protocolo de intenções, a falta de procedimento 
licitatório ou da demonstração de sua inexigibilidade, a fixação 
do pagamento em moeda estrangeira, a existência de prorrogação 
automática de vigência, a isenção de impostos e taxas e a ausência 
de comprovação dos poderes de representação outorgados a Antônio 
João Roberto Prestes, que firmou o contrato em nome da Paramount 
e do Teatro Bolshoi da Rússia. Acrescenta que a empresa Paramount 
é uma ficção, utilizada para proporcionar a Antônio João Ribeiro, 
Joseney Braska Negrão e Yuri Alexandre Ribeiro a percepção de 
verbas públicas repassadas pelo município, livres de quaisquer taxas e 
impostos. Noticia o funcionamento irregular da empresa Paramount no 
Brasil, tendo em vista a ausência de aprovação dos atos constitutivos 
pelo governo brasileiro. Ressalta que a nulidade do contrato não se 
justifica apenas em relação ao modo de constituição, mas também em 
razão do seu conteúdo, mencionando que a execução do Contrato nº 
18/99 foi realizada pelo Instituto Escola de Artes Cênicas de Joinville, 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, criada por Sylvio 
Sniecikovski, secretário municipal de Educação e Cultura, e por Edson 
Busch Machado, diretor da Fundação Cultural de Joinville. Diz que a 
Escola de Artes Cênicas de Joinville foi criada em 26 de janeiro de 2000 
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e foram nomeados Sylvio Sniecikovski como presidente e Antônio João 
Ribeiro como componente do Conselho Consultivo, com o objetivo de 
promover a instalação, a manutenção e o funcionamento da Escola de 
Balé Bolshoi do Brasil, tudo de acordo com os termos do convênio 
celebrado entre a Fundação Cultural de Joinville e o instituto. Nesse 
panorama, destaca que a criação do instituto serviu apenas para o repasse 
de dinheiro público à pessoa jurídica de direito privado e que o Contrato 
nº 18/99 não poderia ter sua execução transferida para o Instituto Escola 
de Artes Cênicas de Joinville, uma vez que este possuía contrato de 
repasse de valores e benesses à Paramount – possível representante 
do Teatro Estatal Acadêmico da Rússia. Afirma, por outro lado, que 
o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos termos do 
Relatório de Inspeção nº 85/2005, constatou que a Prefeitura despendeu 
recursos orçamentários e extraorçamentários em favor da Escola do 
Teatro Bolshoi no exercício de 2001, no valor de R$ 1.864.264,41, e 
no ano de 2002, R$ 891.607,41. Esses repasses, segundo argumenta, 
não observaram as leis de diretrizes orçamentárias do município para 
os respectivos exercícios, que não continham previsão para o repasse 
de valores ao Instituto de Artes Cênicas de Joinville e, quando foram 
inseridos, não corresponderam aos reais valores repassados, que 
ultrapassaram o previsto na lei orçamentária. Ainda quanto aos valores, 
destaca que a Fundação Cultural de Joinville repassou o montante de 
R$ 3.812.286,75, no período de 1999 até 2003. Alude que, embora fosse 
entidade de direito privado, o Instituto de Artes Cênicas de Joinville 
tinha grande parte da sua receita oriunda de recursos públicos, motivo 
pelo qual deveria prestar contas anuais, não tendo havido a prestação 
de contas das importâncias recebidas nos exercícios de 2001/2002 (R$ 
2.755.871,82), conforme apurado pelo Tribunal de Contas do Estado. 
Arremata que todo o quadro de irregularidades e ilegalidades evidencia 
prejuízos ao erário e justifica a anulação do Contrato 18/99. Quanto à 
prática dos atos de improbidade, individualiza as condutas e postula a 
reforma da decisão para que os réus Edson Busch Machado, Joseney 
Braska Negrão, Antônio João Ribeiro Prestes, Yuri Alexandre Ribeiro, 
Sérgio Ayres Filho, José Marcos de Souza e Sylvio Sniecikovski sejam 
condenados por infração aos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
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O Ministério Público Federal ofertou parecer, opinando no sentido 
do provimento dos recursos de apelação.

É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein:

Do agravo retido

Inicialmente, em atenção ao disposto no artigo 523 do CPC, conheço 
do agravo retido, pois reiterado o exame em sede de apelação, respeitante 
ao exame da concessão do pedido de assistência judiciária gratuita em 
favor do réu Sylvio Sniecikovski.

Nos termos do art. 4º da Lei 1.060/50, “a parte gozará dos benefícios 
da assistência judiciária, mediante simples afirmação, na própria petição 
inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e 
os honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família”.

A Corte Especial deste Tribunal firmou entendimento no sentido de 
que, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, 
basta que a parte interessada declare não possuir condições de arcar 
com as despesas do processo, sem prejuízo do próprio sustento ou de 
sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de 
veracidade daí surgida (intelecção do artigo 4º da Lei nº 1.060/1950).

Exatamente por isso, descabem critérios outros (como a faixa 
de isenção do imposto de renda ou o valor da renda mensal líquida 
percebida pelo pretendente) para infirmar a presunção legal de pobreza.

Por pertinência, reproduzo aresto paradigmático:
“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. ASSISTÊNCIA JU-

DICIÁRIA GRATUITA. LEI 1.060/50. ART. 4º. ESTADO DE MISERABILIDADE. PRE-
SUNÇÃO PELA SIMPLES AFIRMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE CONTRÁRIA.

1. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta que a parte declare não 
possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento 
ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí 
surgida – art. 4º da Lei nº 1.060/50.

2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior 
a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão.

3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, para fins de assistência 
judiciária gratuita, inexistem critérios de presunção de pobreza diversos daquele constante 
do art. 4º da Lei nº 1.060/50.” (TRF4, AC nº 5008804-40.2012.404.7100, rel. Des. Federal 
Néfi Cordeiro, julgado em 28.02.2013)
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Por conseguinte, assim também se consolidou a orientação da 2ª 
Seção desta Corte:

“PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA 
GRATUITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. POSSI-
BILIDADE. CESSÃO DE CRÉDITO RURAL. BANCO DO BRASIL. UNIÃO. CONS-
TITUCIONALIDADE. COBRANÇA. RITO ESPECIAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS. 
VIABILIDADE. CONFUSÃO. AUSÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. NULIDADE. INE-
XISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO DOS DEVEDORES. DESNECESSIDADE. COMISSÃO 
DE PERMANÊNCIA. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO APÓS RENEGOCIA-
ÇÃO. FIADOR. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA.

1. A Corte Especial deste Tribunal Regional Federal, no julgamento do Incidente de 
Uniformização de Jurisprudência nº 5008804-40.2012.404.7100, sedimentou o entendimento 
segundo o qual, para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, basta que 
a parte declare não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo 
do próprio sustento ou de sua família, nos termos do artigo 4º da Lei nº 1.060/1950. (...)” 
(TRF4, APELREEX 5002495-91.2012.404.7006, 3ª Turma, relator p/ acórdão Juiz Federal 
Nicolau Konkel Júnior, DE 16.08.2013)

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA 
JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDENTE AUTÔNOMO.

1. Para a concessão da assistência judiciária gratuita, basta que a parte declare não 
possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo do próprio sustento 
ou de sua família, cabendo à parte contrária o ônus de elidir a presunção de veracidade daí 
surgida – art. 4º da Lei nº 1.060/50.

2. Descabem critérios outros (como isenção do imposto de renda ou renda líquida inferior 
a 10 salários mínimos) para infirmar presunção legal de pobreza, em desfavor do cidadão.

3. Uniformizada a jurisprudência com o reconhecimento de que, para fins de assistência 
judiciária gratuita, inexistem critérios de presunção de pobreza diversos daquele constante 
do art. 4º da Lei nº 1.060/50.

4. Apelação improvida.” (TRF4, AC 5000026-44.2013.404.7101, 4ª Turma, relator p/ 
acórdão Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, DE 04.09.2013)

Entretanto, levando-se em conta o teor da decisão inicial que indeferiu 
o pedido de gratuidade da justiça (evento OUTROS 105) – ao argumento 
de que há elementos probatórios no processo nº 2004.72.01.006919-1 
dando conta de que o réu Sylvio Sniecikovski não depende unicamente 
dos proventos de aposentadoria para sua subsistência, conforme 
informações decorrentes da quebra do sigilo fiscal e bancário (fls. 
802/808 e Anexo II daquele feito), possuindo considerável patrimônio 
em seu nome, composto de imóveis, automóveis, aplicações no 
mercado financeiro, além de outras fontes pagadoras, sendo inclusive 
beneficiário de previdência privada –, reconheço a presença de indícios 
de riqueza aptos a afastar a presunção de hipossuficiência declarada 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 31-356, 201756

pelo réu Sylvio Sniecikovski.
Desse modo, dou provimento ao agravo retido.

Improbidade administrativa – aspectos legais,
doutrinários e jurisprudenciais

A atuação com probidade deve permear todas as ações realizadas 
por agentes públicos – assim considerados os agentes políticos, os 
servidores públicos ou mesmo os particulares em colaboração com 
o Estado – como elemento subjetivo na prática do serviço público, 
cuja violação caracteriza a denominada improbidade administrativa, 
regulada de modo especial na Lei nº 8.429/92.

Desse modo, a improbidade administrativa seria justamente a 
falha do agente público no dever de guardar, gerir ou utilizar os bens 
ou valores recebidos pela administração pública, culminando no 
detrimento do interesse público, em proveito próprio ou mesmo de 
terceiros. Por conseguinte, temos a Lei de Improbidade Administrativa 
como instrumento ao combate de todos aqueles atos que maculem a 
moralidade e vilipendiem a coisa pública.

Em caso de improbidade administrativa, a fixação da sanção 
dependerá da forma e da gradação previstas em lei, nos termos do art. 
37, § 4°, da Constituição Federal:

“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 eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 4° Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos polí-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

Ensina Mauro Roberto Gomes de Mattos na obra O limite da 
improbidade administrativa: comentários à Lei nº 8.429/92. Rio de 
Janeiro: Forense, 2010. p. 30-31:

“Como a Lei de Improbidade Administrativa é infraconstitucional, concebida para 
dar efetividade ao art. 37, § 4°, da CF, ela possui o dever de permitir que todos os entes 
públicos saibam, em primeiro lugar, qual é o ato tido como ímprobo, para terem ciência 
dos seus tipos legais.

Esse raciocínio legal deflui do princípio do due process of law (art. 5°, LIV, CF/88), 
capaz de evitar a aniquilação do princípio do contraditório e da ampla defesa (art. 5°, LV, 
CF/88), para que o processo não se torne método ou instrumento de tortura do agente pú-
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blico, a violentar-lhe a dignidade e a honra, o sossego e a vida privada, a imagem (art. 1°, 
III, CF/88, art. 5°, V e X, CF/88), a conturbar-lhe a intimidade (art. 5°, X, CF/88).

O Estado Democrático de Direito (art. 1°, CF/88) repugna tal falha legislativa, capaz 
de propiciar o manejo indevido de ações de improbidade administrativa.

Somente os casos que se enquadrem em seus comandos de forma clara e expressa é que 
deverão submeter-se à liturgia da Lei n° 8.429/92.

Nesses mais de 10 (dez) anos de vigência da lei em questão, muitos excessos foram 
verificados, com abuso de direito do Ministério Público, que ateou lama, injustamente, em 
inúmeros agentes públicos, condenando-os perante a opinião pública, antes mesmo de que 
o Poder Judiciário se pronunciasse sobre o caso levado ao crivo.

Assim, torna-se necessário definir o que vem a ser ato de improbidade, que, apesar de 
se abrigar em um conceito bem aberto, possibilitará ao intérprete a devida análise sobre a 
utilização correta da presente ação.

Alexandre de Moraes assim define atos de improbidade administrativa:
‘Atos de improbidade administrativa são aqueles que, possuindo natureza civil e definida-

mente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais 
e legais da administração pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito 
ou de causarem prejuízo material ao erário público.’

Para Ives Gandra, ‘É irresponsável aquele que macula, tisna, fere, agride a moralidade 
pública, sendo ímprobo administrador, favorecendo terceiros, praticando a concussão ou 
sendo ímprobo administrador, ou sendo instrumento de corrupção’.

Por sua vez, Marino Pazzaglini Filho e outros, em uma primeira análise sobre o tema, 
dizem:

‘Em uma primeira aproximação, improbidade administrativa é o designativo técnico para 
a chamada corrupção administrativa, que sob diversas formas promove o desvirtuamento 
da administração pública e afronta os princípios nucleares da ordem jurídica (Estado de 
Direito democrático e republicano), revelando-se pela obtenção de vantagens patrimoniais 
indevidas às expensas do erário, pelo exercício nocivo de funções e empregos públicos, 
pelo ‘tráfico de influência’ nas esferas da administração pública e pelo favorecimento de 
poucos em detrimento dos interesses da sociedade, mediante a concessão de obséquios e 
privilégios ilícitos.’

Definindo corrupção, de uma forma genérica, Manoel Gonçalves Ferreira Filho grafou-
-a como ‘um desvio de conduta aberrante em relação ao padrão moral consagrado pela 
comunidade. Não apenas um desvio, mas um desvio pronunciado, grave, insuportável’.

Ainda sobre a questão, vale ouvir António Lamarca, consagrado jurista do Direito do 
Trabalho, que faz um alerta para que haja a devida e necessária ponderação:

‘(...) logo, ‘improbidade’ é ‘falta de probidade’; mau caráter; desonestidade; maldade; 
perversidade (...) juridicamente, porém, o sentido deve ser menos amplo. A não ser assim, 
o prosseguimento de todo e qualquer vínculo empregatício ficaria sempre na dependência 
do bom caráter, da honradez e da ‘bondade’ (contrário da perversidade) do trabalhador: 
uma empresa de grandes proporções deveria manter em seus quadros milhares de obreiros 
honestos, bons, de bom caráter, o que seria o mais completo absurdo.’

Entendemos que o ato de improbidade administrativa é aquele em que o agente público 
pratica ato comissivo ou omissivo com devassidão (imoralidade), por meio de uma conduta 
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consciente e dolosa. É a prática de ato lesivo ao erário, ou que demonstre uma moralidade 
qualificada.

Em síntese: a Lei n° 8.429/92 considerou os atos de improbidade administrativa divi-
didos em três grupos, ou seja, enriquecimento ilícito (art. 9°, I a XII), ação ou omissão que 
redunde em perda patrimonial ou prejuízo (art. 10, I a XIII) e violação aos princípios da 
administração pública elencados no art. 11 e seus incisos.

Essa lei é uma consequência do que vem estatuído no § 4° do art. 37 da CF, que pune 
a improbidade administrativa com a suspensão dos direitos políticos, a perda da função 
pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na gradação 
previstas na respectiva lei.”

Logo, de acordo com a Lei nº 8.429/92, se o agente público cometer 
ato de enriquecimento ilícito, dano ao erário ou afronta aos princípios 
da administração pública, será penalizado civilmente.

A conduta seria qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e 
atente contra os princípios da administração pública. Em regulamentação 
ao dispositivo constitucional, a Lei nº 8.429, de 02 de julho de 1992, 
definiu os atos caracterizadores de improbidade administrativa, 
especificando-os em três categorias diversas, de acordo com os níveis 
gradativos de gravidade da conduta e de ofensa ao patrimônio público: 
atos que importam enriquecimento ilícito, atos que causam prejuízo ao 
erário e atos que atentam contra os princípios da administração pública. 
Mais especificadamente, as condutas ilícitas que constituem atos de 
improbidade administrativa estão elencadas nos artigos 9º a 11 da Lei 
n° 8.429/92. Senão, veja-se:

“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 
auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, a per-
muta ou a locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, a per-
muta ou a locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 31-356, 2017 59

material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;

V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, 
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento 
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba 
pública de qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.”

“Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 
ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio parti-
cular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III – doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 
fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de 
serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V – permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado;

VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;
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VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 

de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equi-

pamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de ser-
viços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;      

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei;     

XVI – facilitar ou concorrer, por qualquer forma, para a incorporação, ao patrimônio 
particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores públicos transferidos 
pela administração pública a entidades privadas mediante celebração de parcerias, sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XVII – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, 
rendas, verbas ou valores públicos transferidos pela administração pública a entidade 
privada mediante celebração de parcerias, sem a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie;

XVIII – celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a 
observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

XIX – frustrar a licitude de processo seletivo para celebração de parcerias da adminis-
tração pública com entidades privadas ou dispensá-lo indevidamente;

XX – agir negligentemente na celebração, na fiscalização e na análise das prestações de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas;

XXI – liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades 
privadas sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma para 
a sua aplicação irregular.”

“Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto 
na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
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VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 
divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mer-
cadoria, bem ou serviço;

VIII – descumprir as normas relativas à celebração, à fiscalização e à aprovação de 
contas de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas.”

E as respectivas penalidades imputadas para aqueles que cometem 
as condutas ilícitas retrodiscriminadas estão previstas no art. 12 da Lei 
n° 8.429/92. Confira-se:

“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes comi-
nações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato:

I – na hipótese do art. 9°, perda dos bens ou valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio, 
ressarcimento integral do dano, quando houver, perda da função pública, suspensão dos 
direitos políticos de oito a dez anos, pagamento de multa civil de até três vezes o valor do 
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios 
ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de 
pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos;

II – na hipótese do art. 10, ressarcimento integral do dano, perda dos bens ou valores 
acrescidos ilicitamente ao patrimônio, se concorrer esta circunstância, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de cinco a oito anos, pagamento de multa civil 
de até duas vezes o valor do dano e proibição de contratar com o poder público ou receber 
benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por inter-
médio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos;

III – na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da função 
pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar 
com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, 
pelo prazo de três anos.

Parágrafo único. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão 
do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.”

Por conseguinte, é mister a existência da prova do dolo de 
enriquecimento ilícito ou de ofensa aos princípios da administração 
pública e o dolo ou a culpa nos atos causadores de dano ao erário. A 
propósito, a orientação desta Corte:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AQUISIÇÃO 
DE UNIDADE MÓVEL DE SAÚDE. ATENDIMENTO À POPULAÇÃO SUBURBANA 
E RURÍCOLA. PREFEITURA DE VERANÓPOLIS. SUBUTILIZAÇÃO. ELEMENTO 
SUBJETIVO. ARTIGO 11 DA LEI 8.429/92. NÃO CONFIGURAÇÃO DO ATO DE 
IMPROBIDADE.
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1. Quanto à alegada subutilização do bem, de um lado, há os apontamentos trazidos pelo 
apelante, com relatório da gestão da Prefeitura de Veranópolis, posterior à do réu, no sentido 
da pouca utilização do bem nas comunidades do interior, devido à falta de profissionais e 
à dificuldade de acesso das estradas. De outro lado, todavia, os autos demonstram que o 
bem tem sido sim utilizado para a sua finalidade essencial, que é o atendimento médico-
-odontológico à população carente, inclusive à população suburbana e rurícola, embora 
em um raio de atuação menor do que o ideal, devido à dificuldade de acesso a algumas 
comunidades rurícolas.

2. Poder-se-ia discutir se, dentre várias opções de veículos, o ônibus seria a mais ade-
quada, mas estar-se-ia adentrando o mérito administrativo e as opções políticas. Para o 
prefeito e o secretário da época, o ônibus era adequado. Talvez outro secretário ou prefeito 
entendesse de forma diversa, mas isso está dentro das atribuições do gestor público, ou 
seja, fazer as melhores escolhas para concretizar o plano de governo que serviu de base 
para a sua eleição.

3. Ademais, para a configuração do ato de improbidade previsto no artigo 11 da LIA 
(Lei 8.429/92), é necessária a prova do dolo de ofender os princípios da moralidade, da 
impessoalidade e da eficiência, o que não se fez demonstrar, cabalmente, pelo autor da 
ação no caso concreto. Nesse sentido, ‘é necessária a demonstração do elemento subjetivo, 
consubstanciado pelo dolo, para os tipos previstos nos artigos 9º e 11, e, ao menos, pela 
culpa, nas hipóteses do artigo 10’ (REsp nº 1.261.994/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, DJe 13.04.12).” (AC nº 5002588-87.2013.404.7113/RS, 3ª Turma, rel. 
Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, julgado em 11.03.2015)

E não difere a orientação do STJ:
“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 
ELEMENTO SUBJETIVO PARA A CONFIGURAÇÃO DA CONDUTA COMO ATO 
ÍMPROBO ATENTATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

1. Este Sodalício entende pela necessidade de demonstração de elemento subjetivo 
ainda que a conduta esteja listada na categoria de atentatória aos princípios da administra-
ção pública (art. 11 da Lei nº 8.429/92). Precedentes, dentre os quais se menciona: AgRg 
nos EREsp 1.312.945/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 configuração da conduta como ato de improbidade administrativa tipificável no 
art. 11 da Lei nº 8.429/92. Portanto, ausentes os requisitos exigidos para a tipificação do 
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 1.310.868/MA, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 02.04.2013, DJe 09.04.2013)

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROFESSORA DA REDE ESTADUAL DE 
ENSINO DESIGNADA PARA ATUAR, PROVISORIAMENTE, COMO OFICIAL JURA-
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MENTADA DE REGISTRO CIVIL. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. OFENSA 
AOS PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 
DOLO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para que seja configurado o ato de improbidade de que trata a Lei 8.429/99, ‘é ne-
cessária a demonstração do elemento subjetivo, consubstanciado pelo dolo, para os tipos 
previstos nos artigos 9º e 11, e, ao menos, pela culpa, nas hipóteses do artigo 10’ (REsp 
1.261.994/PE, rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13.04.12).

2. ‘Em sede de ação de improbidade administrativa, da qual exsurgem severas sanções, o 
dolo não se presume’ (REsp 939.118/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.03.11).

3. Caso em que o tribunal de origem, presumindo a presença do dolo na conduta da re-
corrente, desconsiderou as seguintes premissas adotadas pela sentença para afastar a prática 
de ato ímprobo: (a) a recorrente já ocupava o cargo de professora quando designada para a 
função de oficial juramentada; (b) a designação foi dada em caráter precário, formalizada 
pelo juízo local e referendada pelo Conselho da Magistratura; (c) o cartório em questão tem 
baixo número de atos realizados anualmente e movimentação financeira inexpressiva, fato 
comprovado pela falta de interesse dos candidatos aprovados nos dois concursos públicos já 
realizados; e (d) o pequeno número de atos diários realizados (de um a três atos) demonstra 
que a ausência da recorrente no cartório durante o horário de expediente em nada prejudicou 
a prestação do serviço ou sua eficiência.

4. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp 1.364.529/PR, rel. Ministro Arnaldo 
Esteves Lima, Primeira Turma, julgado em 05.03.2013, DJe 11.03.2013)

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça possui firme posicionamento 
no sentido de que

“a ilegalidade e a improbidade não são – em absoluto – situações ou conceitos intercam-
biáveis, não sendo juridicamente aceitável tomar-se uma pela outra (ou vice-versa), uma 
vez que cada uma delas tem a sua peculiar conformação estrita: a improbidade é, dessarte, 
uma ilegalidade qualificada pelo intuito malsão do agente, atuando sob impulsos eivados de 
desonestidade, malícia, dolo ou culpa grave.” (STJ, REsp 1.416.313/MT, relator Ministro 
Napoleão Nunes Maia Filho, órgão julgador: Primeira Turma, DJe 12.12.2013)

Caso concreto – compreensão da controvérsia

Pois bem. Preambularmente, cumpre reproduzir excerto da sentença, 
da lavra do Juiz Federal Sandro Nunes Vieira, a qual adequadamente 
determinou a cisão da causa quanto aos réus Luiz Henrique da Silveira 
e Marco Antônio Tebaldi, reiterou que já tinham sido enfrentadas 
as preliminares arguidas em contestação, bem assim pormenorizou 
aspectos relevantes para a compreensão da cizânia, merecendo 
transcrição parcial (evento SENTENÇA 192):

“Questão prévia – cisão da demanda
Nos termos da decisão proferida pela instância superior que reconheceu a aplicação 

da Lei 8.429/92 aos agentes políticos, resta promover a citação dos réus Luiz Henrique da 
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Silveira e Marco Antonio Tebaldi.
Contudo, e não obstante a necessária observância da unicidade processual, consoante 

jurisprudência iterativa do Superior Tribunal de Justiça, a presente demanda apresenta 
particularidades que necessitam ser analisadas, sob pena de se afrontar princípios basilares, 
sobretudo o da eficiência da atividade jurisdicional, decorrente do princípio da duração 
razoável do processo.

Em 26.11.2004, foi distribuída a este juízo a Medida Cautelar nº 2004.72.01.006916-1, 
em que o Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, 
com base em alegada prática de atos de improbidade alusivos à instalação e à manutenção 
da Escola do Balé Bolshoi em Joinville, requereram a decretação da indisponibilidade de 
bens dos demandados Sylvio Sniecikovski, Antonio João Ribeiro Prestes, Joseney Braska 
Negrão e Sérgio Ayres Filho, réus no presente feito, dentre outros.

Naqueles autos, foram deferidos em parte os pedidos cautelares, determinando-se limi-
narmente a indisponibilidade de bens dos ora demandados Sylvio Sniecikovski, Antonio João 
Ribeiro Prestes e Joseney Braska Negrão; bem como o depósito de valores eventualmente 
devidos pelo IETBB aos demandados Antonio João Ribeiro Prestes e Joseney Braska Ne-
grão; dentre outras medidas, tais como a quebra do sigilo bancário das pessoas referidas. 
Mediante uma série de diligências determinadas pelo juízo, foram indisponibilizados bens 
imóveis e automóveis, conforme requerimentos formulados aos órgãos de registro público 
respectivos, e foram informadas contas correntes e aplicações financeiras dos réus.

Posteriormente, o Ministério Público ingressou com uma série de ações civis públicas, 
visando apurar irregularidades na administração do Teatro Bolshoi em Joinville, dentre 
as quais a presente demanda, interposta em 18.12.2007 e distribuída por dependência à 
referida ação cautelar.

As decisões de fls. 741-6/764-5 deixaram de receber a inicial em relação aos réus Luiz 
Henrique da Silveira e Marco Antonio Tebaldi. Em relação aos demais, o feito foi recebido e 
processado. Os réus foram citados, tendo sido oportunizada e produzida prova testemunhal, 
assim como farta prova documental. Também foi produzida prova documental nos autos da 
ação cautelar antes mencionada, com a realização de auditoria e a colheita de informações 
junto ao governo russo, por meio de carta rogatória.

Assim, após considerável período de tramitação, encerrou-se a instrução do feito e os 
autos vieram conclusos, ocasião em que sobreveio decisão do Superior Tribunal de Justiça, 
implicando o direcionamento da ação também aos réus Luiz Henrique da Silveira e Marcos 
Antonio Tebaldi.

A participação dos referidos réus no processo, todavia, até o momento, restou limitada 
à sua notificação para manifestação preliminar, conforme despacho de fl. 164, proferido 
em 19.12.2007, ou seja, conquanto o processo tenha se desenvolvido de forma válida e 
regular, os atos e as provas até então produzidas não lhes aproveitam, porquanto foram todos 
efetivados com ausência dos requeridos na relação estabelecida até então.

Dessa forma, considerando que, em relação aos fatos atribuídos às partes constantes 
do polo passivo, o feito encontra-se devidamente instruído e pronto para ser sentenciado, 
bem como que as partes atuaram regularmente na produção de provas e no cumprimento 
das formalidades processuais, entendo que o retorno dos autos à fase inicial resultaria em 
elevado e desnecessário ônus, indo na contramão da boa prestação jurisdicional, almejada 
pelo nosso sistema jurídico.
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Embora justificável até então, por conta de diversos recursos apresentados e da necessi-
dade do exercício da ampla defesa, não é plausível, a meu ver, por mais tempo, a manutenção 
de restrições ao patrimônio dos réus, afetados pelas medidas cautelares determinadas, sem 
que haja julgamento definitivo da demanda, uma vez que tais restrições tiveram início há 
mais de nove anos e que o feito está pronto para ser sentenciado.

Diante da situação narrada e não havendo qualquer prejuízo ao trâmite processual, ou 
aos interesses envolvidos, entendo que o desmembramento do feito em relação aos réus 
Luiz Henrique da Silveira e Marcos Antonio Tebaldi é medida que se impõe, a fim de se 
dar guarida à adequada prestação jurisdicional.

Ressalvo, por fim, que, na apuração dos fatos em relação aos demandados Luiz Hen-
rique da Silveira e Marco Antônio Tebaldi, o feito prosseguirá com a citação destes para 
apresentarem resposta à pretensão deduzida contra si na inicial, sendo faculdade das partes 
envolvidas o requerimento de eventuais provas aqui produzidas, a título de prova emprestada.

Preliminares
As preliminares suscitadas nas contestações, de inépcia da inicial, inadequação da via 

eleita, ilegitimidade ativa e incompetência da Justiça Federal, bem como de ilegitimidade 
passiva, já haviam sido afastadas pela decisão constante das fls. 741-6 e pelas decisões 
proferidas nos agravos de instrumento interpostos, as quais ratifico pelos seus próprios 
fundamentos.

Mérito
O objeto específico da demanda ora ajuizada é a responsabilização dos autores, in-

dutores, concorrentes e beneficiários das práticas ímprobas na instalação do IETBB, que 
resultaram da celebração do Contrato nº 18/1999, celebrado entre o Município de Joinville 
e o Teatro Acadêmico Estatal Bolshoi da Rússia, bem como a decretação de nulidade do 
referido contrato.

O Contrato 18/99 teve como base a assinatura de protocolo de intenções entre o Muni-
cípio de Joinville e o Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia – TEABR (fls. 141-3). 
Nos termos do protocolo firmado, a Fundação Cultural de Joinville aceitou as condições 
técnicas, financeiras e de caráter pedagógico e administrativo para a criação e o funcio-
namento da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e obrigou-se a celebrar um contrato final, 
dispondo sobre as condições de criação e funcionamento da escola, com um responsável 
(interveniente) indicado pelo TEABR.

Assim, foi lavrado, em 15 de outubro de 1999, o Contrato 18/99, entre a Prefeitura 
Municipal de Joinville e o Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia, para criação e fun-
cionamento de uma escola de balé no município, com base nos programas e na metodologia 
de ensino da escola russa, denominada Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Como condição para criação da escola, restou fixado naquele instrumento que a manu-
tenção e o financiamento de sua infraestrutura caberiam à Fundação Cultural de Joinville. 
Também restou prevista a atuação de professores russos na escola (item 3.6) segundo 
condições de trabalho fixadas no item 4, dando conta de que aqueles profissionais atuariam 
como funcionários da Paramount Advisory Services, encarregados de prestar serviço à es-
cola. Para tanto, foi fixado como devido o pagamento pela Fundação Cultural de Joinville 
à interveniente Paramount do valor de dois mil dólares mensais, mediante transferência 
bancária e livre de quaisquer impostos ou taxas.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 31-356, 201766

À Fundação Cultural de Joinville coube, ainda, arcar com custos de translado e de 
hospedagem dos professores russos no Brasil e dos representantes do Teatro Bolshoi russo, 
assim como de seguro saúde, e a obtenção de vistos e autorizações para o exercício de suas 
atividades.

Ao representante do TEABR, por conta de sua participação em exames, consultas e 
tomadas de decisão na escolha de alunos para estagiar na sede do teatro em Moscou, ficou 
acertado o pagamento mensal de dois mil dólares. Pelo uso da denominação ‘Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil’, dos programas e da metodologia de ensino e pela possibilidade 
de envio de alunos para estagiar no teatro em Moscou, foi acertado o valor de cento e vinte 
mil dólares por ano. No período de estruturação da escola (07/99 a 12/99), o pagamento 
à Paramount pelo uso da denominação ‘Escola do Teatro Bolshoi no Brasil’ foi acertado 
em dez mil dólares.

Os fundamentos utilizados na inicial, que configurariam a improbidade e a consequente 
nulidade do contrato firmado entre o Município de Joinville e o Teatro Bolshoi na Rússia, 
são: (a) ausência de prévia autorização legislativa e de cumprimento das demais formali-
dades exigidas para tanto; (b) não exigência dos atos constitutivos da sociedade empresária 
interveniente, devidamente traduzidos por profissional juramentado, havendo dúvida de que 
Antônio João Ribeiro Prestes fosse procurador da Paramount ou efetivamente representasse 
o governo russo; c) ilegalidades das cláusulas contratuais, que possibilitaram o desvio e 
o desperdício de verbas públicas por meio dos pagamentos e das despesas mencionadas 
anteriormente.

(...)
Embora tenha sido demonstrada a ocorrência de irregularidades, decorrentes da contra-

tação e na aplicação de verbas, não há prova da má-fé dos réus ou da existência de dolo, ou 
demonstração de que o contrato firmado tenha tido por objetivo o desvio de verbas com o 
propósito de beneficiar os réus ou terceiro à custa do patrimônio público.

(...)”

Quanto ao exame de mérito propriamente dito, para evitar tautologia, 
reproduzo os termos do parecer do Ministério Público Federal, elaborado 
com afinco pelo eminente Dr. João Heliofar de Jesus Villar, que apreciou 
com profundidade os fatos e o direito aplicável ao caso, tomando seus 
fundamentos como razões de decidir (evento 8, Parecer1):

“Por meio da presente ação civil pública, o Ministério Público Federal, em ação 
conjunta com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina, pediu a aplicação das 
sanções previstas na Lei de Improbidade Administrativa – Lei 8.429/92 – a Antônio João 
Ribeiro Prestes, Joseney Braska Negrão, Yuri Alexandre Ribeiro, Edson Busch Machado, 
Sylvio Sniecikovski, Sérgio Ayres Filho, Luiz Henrique Silveira, Marco Antonio Tebaldi, 
José Marcos de Souza e Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, em razão da prática 
de diversas ilegalidades e irregularidades por ocasião da implantação da Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil.

Em suma, no ano de 1999, o Município de Joinville/SC, representado pelo Prefeito 
Municipal Luiz Henrique da Silveira, e a Fundação Cultural de Joinville, representada por 
Edson Busch Machado, firmaram protocolo de intenções com a empresa estrangeira Para-
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mount Advisory Services, com sede na Irlanda, representante do Teatro Estatal Acadêmico 
Bolshoi da Rússia, representada no Brasil por Antônio João Ribeiro Prestes. Por meio desse 
protocolo, o ente municipal aceitou as condições técnicas, financeiras, de caráter pedagó-
gico e administrativo para a criação e o funcionamento de uma escola de ballet, que seria 
a Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. Obrigou-se também a firmar contrato final, no qual 
seriam disciplinadas as condições de criação e funcionamento da escola, com um responsável 
interveniente indicado pelo Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia.

No dia 15 de outubro de 1999, a Fundação Cultural de Joinville, na pessoa do sócio-
-diretor Edson Busch Machado, e o Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia, represen-
tado pela empresa Paramount Advisory Services, na pessoa de Antonio João Ribeiro Prestes, 
firmaram o Contrato nº 18/99, por meio do qual se comprometeram a promover atividades 
conjuntas para a criação e o funcionamento da escola de ballet na cidade, de acordo com 
os programas e a metodologia de ensino da escola russa.

O exame do procedimento adotado e do conteúdo, tanto do protocolo de intenções 
quanto do contrato firmado, apontou para uma série de irregularidades e ilegalidades, que 
culminaram no ajuizamento da presente ação de improbidade. Entendem os autores que 
a celebração do contrato não observou adequadamente o rito necessário para os contratos 
firmados pela administração pública, quais sejam: comprovação de que a empresa Paramount 
seria, de fato, representante da escola russa e de que Antônio Prestes seria o representante 
no Brasil; ausência de autorização prévia do Poder Legislativo municipal para que o Poder 
Executivo, na pessoa do prefeito municipal, procedesse à assinatura do protocolo de intenções 
e do contrato; não realização do procedimento licitatório, como também das razões pelas 
quais se configurava hipótese de inexigibilidade; e falta de investigação sobre o regular 
funcionamento da empresa estrangeira contratante no Brasil. Há o destaque ainda para a 
fixação do pagamento aos professores russos e à empresa Paramount em dólares americanos.

Apontam ainda como irregularidades: encargos financeiros suportados por entidade de 
direito público interno, ainda que a execução do contrato tenha sido feita por particulares; 
ilegalidade na previsão contratual que determina a isenção ao pagamento de taxas e impos-
tos; existência de cláusula contratual que determina a prorrogação automática do contrato; 
ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação para suporte das despesas com o 
Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; ausência de prestação de contas dos recursos 
repassados ao Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; e pagamento de despesas sem 
correspondente prova documental válida.

Nesse panorama fático, postularam os autores o reconhecimento da nulidade do Contrato 
18/99 e respectivos termos aditivos, com vistas à devolução dos valores despendidos por 
conta do pacto e à condenação dos réus como incursos nas sanções do art. 12, II e III, da 
Lei de Improbidade, em razão da prática de atos que causaram prejuízo ao erário e violaram 
os princípios da administração pública (arts. 10 e 11 da Lei de Improbidade). Postularam 
ainda o ressarcimento dos danos, morais e materiais, causados ao patrimônio público do 
município e da fundação cultural do mesmo município.

A ação teve curso e foi instruída. Antes de apreciar o mérito da ação, o magistrado de 
primeiro grau, tendo em vista o entendimento firmado pelo STJ de que a Lei 8.429/92 se 
aplica aos prefeitos – Recurso Especial 1.217.927, interposto contra a decisão que determi-
nou a exclusão do ex-prefeito Luiz Henrique e do prefeito Marcos Tebaldi –, determinou 
a cisão do processo.
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Entendeu o juízo que, após considerável período de tramitação e participação daqueles 
agentes públicos apenas no momento da notificação preliminar – início do processo, portanto 
–, o retorno do processo à fase inicial para adequada participação desses dois réus implicaria 
prejuízo à razoável duração do processo. Por essa razão, determinou a cisão do processo, 
permanecendo nestes autos apenas o processo relativo aos demais réus.

Quanto ao mérito, acolheu em parte os pedidos formulados, tão somente para determinar 
ao Instituto Bolshoi no Brasil a devolução dos valores recebidos por meio da Prefeitura de 
Joinville ou da Fundação Cultural, que correspondem à totalidade dos valores repassados 
em 2001 e do excedente da dotação prevista na Lei Orçamentária Anual nº 4.470/2001, 
paga em 2002.

Apelaram o Ministério Público Federal (evento 30 – APELAÇÃO 194) e o Instituto 
Escola Bolshoi do Brasil (evento 30 – Apelação 202).

Em suas razões, o Ministério Público insiste na necessidade de reconhecimento da 
nulidade do contrato, tendo em vista a ausência da autorização legislativa prévia para a 
celebração do protocolo de intenções, a não realização do respectivo procedimento licitatório 
ou da demonstração de sua inexigibilidade, a fixação do pagamento em moeda estrangeira, 
a existência de prorrogação automática de vigência, a isenção de impostos e taxas, a au-
sência de comprovação dos poderes de representação outorgados a Antônio João Ribeiro 
Prestes, que firmou o contrato em nome da Paramount e do Teatro Bolshoi da Rússia. Alega 
que a empresa Paramount é uma ficção, utilizada para proporcionar aos réus Antônio João 
Ribeiro, Joseney Braska Negrão e Yuri Alexandre Ribeiro a percepção de verbas públicas 
repassadas pelo município, livres de quaisquer taxas e impostos. Noticia o funcionamento 
irregular da empresa Paramount no Brasil, tendo em vista a ausência de aprovação dos atos 
constitutivos pelo governo brasileiro.

Ressalta que a nulidade do contrato não se justifica apenas em relação ao modo de 
constituição, mas também em razão do seu conteúdo. No ponto, informa que a execução 
do Contrato 18/99 foi realizada pelo Instituto Escola de Artes Cênicas de Joinville, pessoa 
jurídica de direito privado sem fins lucrativos criada por Sylvio Sniecikovski, secretário 
municipal de Educação e Cultura, e Edson Busch Machado, diretor da Fundação Cultural 
de Joinville. A Escola de Artes e Cênicas de Joinville foi criada em 26 de janeiro de 2000 e 
foram nomeados Sylvio Sniecikovski como presidente e Antônio João como componente do 
Conselho Consultivo, com o objetivo de promover a instalação, a manutenção e o funcio-
namento da Escola de Balé Bolshoi do Brasil, tudo de acordo com os termos do convênio 
celebrado entre a Fundação Cultural de Joinville e o instituto. Nesse panorama, destaca 
que a criação do Instituto Escola de Artes Cênicas serviu apenas para o repasse de dinheiro 
público à pessoa jurídica de direito privado. Também que o Contrato 18/99 não poderia ter 
sua execução transferida para o Instituto de Artes e Cênicas de Joinville, uma vez que este 
possuía contrato de repasse de valores e benesses à Paramount – possível representante do 
Teatro Estatal Acadêmico da Rússia.

Afirma, por outro lado, que o Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, nos 
termos do Relatório de Inspeção nº 85/2005, constatou que a Prefeitura despendeu recursos 
orçamentários e extraorçamentários em favor da Escola do Teatro Bolshoi no exercício de 
2001, no valor de R$ 1.864.264,41 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzen-
tos e sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), e no ano de 2002, R$ 891.607,41 
(oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos). Esses 
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repasses, segundo argumenta, não observaram as leis de diretrizes orçamentárias do muni-
cípio para os respectivos exercícios, que não continham previsão para o repasse de valores 
ao Instituto de Artes Cênicas de Joinville e, quando foram inseridos, não corresponderam 
aos reais valores repassados, que ultrapassaram o previsto na lei orçamentária.

Ainda quanto aos valores, destaca que a Fundação Cultural de Joinville repassou o 
montante de R$ 3.812.286,75 (três milhões, oitocentos e doze mil, duzentos e oitenta e seis 
reais e setenta e cinco centavos), no período de 1999 até 2003.

Argumenta que, embora entidade de direito privado, o Instituto de Artes Cênicas de 
Joinville tinha grande parte da sua receita oriunda de recursos públicos, motivo pelo qual 
deveria prestar contas anuais. Destaca que, entretanto, não houve a prestação de contas das 
importâncias recebidas nos exercícios de 2001-2002 (R$ 2.755.871,82), conforme apurado 
pelo Tribunal de Contas do Estado. Arremata que todo o quadro de irregularidades e ilega-
lidades evidenciam prejuízo ao erário e justificam a anulação do Contrato 18/99.

Quanto à prática dos atos de improbidade, individualiza as condutas e postula a reforma 
da decisão para que os réus Edson Busch Machado, Joseney Braska Negrão, Antônio João 
Ribeiro Prestes, Yuri Alexandre Ribeiro, Sérgio Ayres Filho, José Marcos de Souza e Sylvio 
Sniecikovski sejam condenados por infração aos artigos 10 e 11 da Lei de Improbidade.

Por último, postula a absolvição do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil e a 
apreciação do agravo retido interposto contra a decisão que deferiu o pedido de assistência 
judiciária gratuita ao réu Sylvio Sniecikovski.

Por sua vez, o Instituto Escola Bolshoi no Brasil tece inicialmente considerações so-
bre sua criação, instalação e funcionamento. Com base nessas considerações, defende a 
regularidade de todos os atos relativos à sua criação e à sua manutenção. Por outro lado, 
diz que não lhe são imputadas as condutas de improbidade. Defende ainda a regularidade 
do Contrato 18/99.

No essencial, o relatório.
II – Fundamentação
O objetivo da pretensão judicializada é a responsabilização dos réus pela prática de atos 

de improbidade, praticados quando da contratação do teatro estatal Bolshoi da Rússia para 
desenvolvimento de parte de suas atividades no território nacional.

Por que se imputa aos réus a prática de atos de improbidade? Em linhas gerais, segundo 
defendem os autores, na contratação realizada pelo Município de Joinville, por meio da 
Fundação Cultural de Joinville, do Teatro Estatal Bolshoi da Rússia, houve uma série de 
irregularidades e ilegalidades capazes de caracterizar a prática de atos de improbidade por 
todos os envolvidos na negociação. Ou seja, imputa-se a todos que participaram das fases de 
negociação, contratação e execução do contrato firmado entre o ente municipal e a entidade 
estrangeira, por meio de seus representantes, condutas que, em razão das ilegalidades com 
que foram praticadas, teriam causado prejuízo ao erário municipal e violado os princípios 
da administração pública, razão pela qual justificariam a aplicação das sanções pela prática 
de atos de improbidade.

Em resumo, as condutas de improbidade seriam as seguintes: ausência de exigência 
de comprovação de que a empresa Paramount seria, de fato, representante da escola russa, 
ou de que Antônio Prestes seria o seu representante no Brasil, para fins de assinatura do 
protocolo de intenções e celebração de contrato; ausência de autorização prévia do Poder 
Legislativo municipal para que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal, proce-
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desse à assinatura do protocolo de intenções e do contrato; não realização do procedimento 
licitatório, como também das razões pelas quais se configurava hipótese de inexigibilidade; 
e falta de investigação sobre o regular funcionamento da empresa estrangeira contratante no 
Brasil. Há o destaque ainda para a fixação do pagamento aos professores russos e à empresa 
Paramount em dólares americanos.

Constam ainda como irregularidades: encargos financeiros suportados por entidade de 
direito público interno, ainda que a execução do contrato tenha sido feita por particulares; 
ilegalidade na previsão contratual que determina a isenção ao pagamento de taxas e impos-
tos; existência de cláusula contratual que determina a prorrogação automática do contrato; 
ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação para suporte das despesas com o 
Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; ausência de prestação de contas dos recursos 
repassados ao Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; pagamento de despesas sem 
correspondente prova documental válida.

O juízo monocrático, em que pese tenha assentado a existência das ilegalidades e irre-
gularidades na contratação realizada, entendeu que os agentes públicos e as pessoas físicas 
sem vínculo com a administração, mas beneficiárias dos atos, não teriam praticado os atos 
de improbidade imputados.

O fundamento daquele juízo para afastar as práticas ímprobas foi a ausência de com-
provação do dolo ou da culpa dos réus. A solução da controvérsia, entretanto, não pode 
ser tão simplista.

O primeiro ponto que merece destaque é a existência de irregularidades na contratação 
realizada entre o Município de Joinville, a Fundação Cultural de Joinville e a sociedade 
empresária Paramount Advisory Services, representante do Teatro Estatal Acadêmico Bol-
shoi da Rússia. Sobre essas irregularidades, aliás, não há controvérsia.

Dentre as irregularidades apresentadas, a que mais chama a atenção diz respeito à au-
sência de prévio processo administrativo de inexigibilidade ou dispensa de licitação. Chama 
a atenção porque há elementos que apontam para um mecanismo, embora não explicita-
mente apresentado, de violação da impessoalidade e de desvio de verbas públicas. É isso, 
aliás, que os autores procuraram demonstrar com a imputação dos atos de improbidade. É 
preciso atenção especial para os dados dos autos, até mesmo porque esses mecanismos não 
costumam ser explícitos. Desconsiderar isso pode levar à clara impunidade.

Isso não significa dizer que a criação do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, 
sucessor do Instituto de Artes Cênicas de Joinville, pessoa jurídica de direito privado criada 
para a consecução dos objetivos do contrato, seja inválida ou que a escola não possa conti-
nuar em funcionamento. A imputação gira em torno dos que participaram das negociações 
que viabilizaram o desvio ilegal de dinheiro de natureza pública.

Pois bem. Sem adentrar na agilidade das negociações, que, dada a sua natureza, cos-
tumam se prolongar no tempo, houve, de fato, a celebração de um protocolo de intenções 
entre o município e sua fundação cultural com empresa jurídica estrangeira, sem a prévia 
aprovação do Poder Legislativo municipal. Não obstante, esse instrumento foi posteriormente 
aprovado pelo Legislativo. Se a submissão ao Legislativo de atos dessa natureza praticados 
pelo Executivo visa ao controle, parece que o exame e a ratificação, ainda que posteriores 
e pouco antes da celebração do contrato que teve por base esse mesmo ato, cumpriram seu 
objetivo. Houve o exame e o controle legislativo do ato.

Do mesmo modo, há elementos que comprovam a representação do Teatro Estatal 
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Bolshoi da Rússia pela Paramount Advisory Services, em que pese pareça nebuloso como 
se deu na ocasião em que firmados o protocolo de intenções e o contrato. A esse respeito, 
o juízo monocrático destacou a documentação que comprova a representação:

‘(...) documentação acostada aos autos (fls. 87-9/116-23, ofício da Diretoria de Relações 
Exteriores do Teatro Acadêmico Bolshoi da Rússia (fl. 116), ofício da Embaixada Russa no 
Brasil (fl. 123), bem como documentos constantes das fls. 99-120/1004-8. As informações 
prestadas pelo representante do TEABR, constantes da carta rogatória que instruiu a Ação 
Cautelar 200472010069161, corroboram as alegações dos réus de que a Paramount efeti-
vamente representou o ente estatal russo na intermediação, até 26.01.2007 (...).’

A ausência de licitação ou da justificada inexigibilidade, entretanto, não é irregularidade 
passível de convalidação. É vício grave, que viola não só a legalidade, mas a impessoali-
dade. A licitação é procedimento obrigatório em qualquer contratação realizada pelo poder 
público? Sim, de regra sim. Grosso modo, com a competitividade viabilizada pela licitação, 
assegura-se, de um lado, a impessoalidade e, de outro, a seleção da melhor proposta para a 
administração. É certo que há casos de dispensa e inexigibilidade, mas cuja demonstração 
também é regrada (‘Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, aliena-
ções, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados com 
terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 
nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual 
for a denominação utilizada’).

Se a contratação da entidade russa se deu em razão da notória especialização, o que 
tornaria inviável a competição, deveria ser precedida da necessária justificativa. Não houve, 
entretanto, qualquer comprovação acerca da existência desse procedimento. Sobre o tema, 
veja-se o que estabelece o art. 26 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.648/98, 
aplicável à contratação realizada em 1999:

‘Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXIV do 
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, 
e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º deverão ser comunicados 
dentro de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, 
no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retar-
damento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando 
for o caso; II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – justificativa do preço; 
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)’

Não é difícil intuir que, ausente a demonstração de que a licitação é inexigível, não só 
a eficácia do contrato fica prejudicada, como também a validade da própria contratação. 
Dessa maneira, uma vez violado o princípio da impessoalidade mediante a ausência de 
comprovação da inexigibilidade do procedimento de licitação e legalidade, em razão da 
inobservância do disposto na Lei 8.666/93, o Contrato 18/99 padece de vício insanável que 
compromete a sua validade.

Deixando o administrador de cumprir o determinado na lei, como também deixando de 
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justificar as razões pelas quais deixou de realizar a licitação – inexigibilidade –, é possível 
lhe imputar a prática de ato de improbidade? A resposta é obviamente afirmativa. É que 
a impossibilidade da escolha da proposta mais vantajosa para a administração causa, pre-
sumidamente, prejuízo ao erário. Mas não é só isso: há também a violação dos princípios 
que regem a administração pública, dentre os quais merecem destaque o da legalidade e o 
da impessoalidade.

É difícil, neste caso, entender que não há comprovação do dolo. É que o administrador 
público está vinculado ao cumprimento do determinado na lei. Tanto é assim que o réu Edson 
Busch Machado, então presidente da Fundação Cultural de Joinville, entidade fundacional 
vinculada ao município que firmou o contrato com a Paramount, noticiou a existência do 
processo administrativo de inexigibilidade de licitação. Esse processo, contudo, não foi 
localizado, tampouco juntado aos autos. Ora, se sabia o administrador que deveria justificar 
a inexigibilidade, como dever inerente à qualidade de administrador, parece estar compro-
vada a intenção genérica de descumprir o determinado pela lei. Aliás, note-se que, em seu 
depoimento em juízo, Edson Busch Machado afirmou ter conhecimento da necessidade da 
realização do processo de licitação, como também da necessidade de formalização do pro-
cesso de inexigibilidade (evento 30, audiência 171, fls. 1505-06). Não fica difícil concluir 
que Edson praticou ato de improbidade que violou princípios da administração pública.

Nesse quadro, não parece ser possível desconsiderar a gravidade da conduta de contratar 
empresa estrangeira sem o cumprimento das formalidades legais, como também a prática 
de ato de improbidade administrativa.

Ainda quanto aos vícios da contratação realizada, é importante destacar que houve a 
participação ativa do réu Antônio João Ribeiro Prestes nos atos até aqui narrados e que 
culminaram com a ilegal contratação. Juntamente com o prefeito municipal de Joinville 
à época da contratação, ele foi um dos idealizadores da criação de uma escola de ballet 
no Brasil. Mas não é só isso: em 1998, subscreveu ações da empresa Paramount, então 
representante do Teatro Bolshoi, época em que já havia toda a negociação com o prefeito 
de Joinville para a criação da escola naquele município, tanto que o protocolo de intenções 
foi firmado alguns meses depois, e o contrato, na sequência, tudo no ano seguinte – 1999. 
Antônio, como acionista e representante da Paramount no Brasil, não só concorreu para a 
prática do ato sem a realização do prévio procedimento de licitação ou a comprovação da 
inexigibilidade, mas também assinou o contrato e obviamente figura como beneficiário de 
toda a remuneração decorrente do contrato. Não é só isso: Antônio, na qualidade de acionista 
e controlador da Paramount, desde 1998 e na época da contratação, recebeu indevidamente 
valores de origem pública, como se verá a seguir.

É importante ter especial atenção em relação à empresa contratada – Paramount. Esse 
dado merece atenção, porque é o pano de fundo que dá relevância para o exame dos fatos que 
embasaram a ação civil pública por improbidade. A empresa Paramount foi criada na Irlanda 
em 1998 e subscrita originalmente pelos irlandeses Willian Currna e Philip O’Donoghue, 
sendo que ambos os profissionais atuam no mercado com o exclusivo propósito de criar 
empresas para terceiros. Cerca de um mês depois, os subscritores iniciais foram substituídos 
por Jean Pierre e Nicola Jane, que foram gerentes da Paramount até novembro de 1998. 
Nessa data, os réus Joseney Negrão e Yuri Alexandre passaram a ser gerentes. Mas não é 
só: Antônio João Ribeiro Prestes subscreveu 998 cotas da Paramount, tornando-se sócio 
majoritário e controlador. É no mínimo curioso que uma empresa criada unicamente para 
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terceiros em menos de quatro meses passe ao controle acionário do réu Antônio, um dos 
idealizadores de todo o esquema de contratação ilegal.

Além de ser acionista majoritário, Antônio também passou a ter procuração da empresa 
Paramount para funcionar como seu representante no Brasil.

O mais curioso é que a empresa foi criada na Irlanda, funciona como representante de 
uma instituição russa e tem sua conta bancária em um paraíso fiscal – Chipre. Também é 
curioso que, formalizada a negociação em 1999, foi dissolvida em 2001 e aparentemente 
sucedida por uma Paramount sediada nas Ilhas Seicheles, obviamente sem o réu Antônio 
como acionista. Todo esse diagrama empresarial é no mínimo curioso e aponta com certa 
obviedade para a tese de que a Paramount funcionou como uma empresa fantasma para 
o desvio de verbas públicas. Isso porque houve vários pagamentos, como decorrência do 
Contrato 18/99, realizados pela Fundação Cultural de Joinville, cuja receita é composta por 
verbas repassadas pelo município.

Atente-se, certamente não se está aqui a discutir a validade da representação do Teatro 
Bolshoi pela Paramount, dado que aliás é confirmado pelo próprio Bolshoi. Tanto que os 
professores ministraram aulas na instituição criada para dar cumprimento aos termos do 
contratado, ou seja, para viabilizar a utilização de todo o aparato técnico da escola russa. O 
que se questiona é a legalidade dos valores pagos à Paramount, isso porque não foram pagos 
ao Bolshoi, tampouco há qualquer menção ou comprovação de que os valores recebidos 
como contraprestação à utilização do aparato técnico da escola foram repassados. O que 
se tem, na realidade, é o repasse dos valores contratados – verbas de origem pública – para 
a conta da Paramount irlandesa no Chipre, pelo menos até 2004.

Há um detalhe importante em tudo isso: a Paramount irlandesa foi dissolvida em 2001 
e Antônio deixou de ser acionista em 2000. A esse respeito, note-se o depoimento do réu 
Antônio:

‘(...) E eu nesse ínterim insisti para que a gente... para que eu saísse da empresa, inclusive 
porque eu estava vindo para o Brasil, e saísse a Jô, saísse o Yuri, e finalmente, em meados 
de 2000, aí eu não vou lembrar agora o mês, a empresa que tratava de toda essa questão, a 
Paramount, me informou que eu assinasse alguns documentos, a Jô também, e os nossos 
nomes foram retirados da empresa e nós passamos... paramos de fazer parte da empresa.’

Os valores pagos pela Fundação Cultural de Joinville foram repassados até 2004 para 
a Paramount irlandesa, já dissolvida desde 2001, mas com a conta ativa no Chipre. É im-
possível não perceber esse esquema.

Desse modo, Antônio, como acionista majoritário, controlador e representante da Pa-
ramount, claramente utilizada apenas para percepção de verbas públicas como pagamento 
dos valores fixados no contrato celebrado entre a Paramount e o Município de Joinville, foi 
beneficiário dos atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário e violaram princípios 
da administração pública.

Ainda quanto à celebração do contrato, veja-se que uma das cláusulas contratuais pre-
viu que os pagamentos realizados à empresa contratante – Paramount – não poderiam ser 
considerados aspecto material de qualquer taxa ou imposto, ou seja, os valores referentes ao 
contrato e depositados na conta do Chipre não estariam sujeitos à tributação. Sem adentrar 
na possibilidade ou não de se estabelecer isenção tributária por meio de contrato, parece 
claro que a exclusão da tributação também proporcionou a exclusão de qualquer fiscalização 
sobre os valores depositados em conta no exterior.
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Eis os valores depositados na conta da Paramount no Chipre até o ano de 2004: dois 
mil dólares mensais, cento e vinte mil dólares por ano para que fosse utilizada a expressão 
‘Escola do Teatro Bolshoi no Brasil’, os programas e as metodologias de ensino e a pos-
sibilidade de envio de alunos para estagiar no teatro em Moscou, mais dez mil dólares no 
período de estruturação da escola – 07/99 até 12/99.

Mas os atos de improbidade praticados não se esgotaram aí. Há mais fatos que embasa-
ram a imputação. Além de toda a celebração ilegal e todo o diagrama empresarial até aqui 
apresentados, há irregularidades após a conclusão do contrato.

Para a consecução dos objetivos do Contrato 18/99, foi criada, em janeiro de 2000, uma 
pessoa jurídica de direito privado que recebeu inicialmente a denominação de Instituto de 
Artes Cênicas de Joinville, posteriormente denominada Instituto Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil.

A escola foi criada pelos réus Sylvio Sniecikovski, que foi seu presidente, e Edson Busch 
Machado. O réu Antônio também integrou a escola, mas no conselho consultivo. Na data 
de criação da escola, também foi celebrado um convênio de cooperação e parceria com a 
Fundação Cultural de Joinville. A partir desse convênio, a Fundação Cultural de Joinville 
repassou à escola a execução do Contrato 18/99.

Durante o funcionamento do Instituto Escola, houve o repasse de verbas de origem 
pública, tudo sem que houvesse previsão na lei de diretrizes orçamentárias do município, 
cuja importância chegou a mais de três milhões de reais, nos anos de 2001 e 2002. O mais 
alarmante é que não houve prestação de contas ao Tribunal de Contas competente, em que 
pese a transferência e a utilização de recursos públicos.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no Relatório de Inspeção 85/2005, 
concluiu que

‘a Prefeitura Municipal despendeu recursos orçamentários e extraorçamentários, em favor 
da Escola do Teatro Bolshoi, relativamente ao exercício de 2001, na importância de R$ 
1.864.264,41 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta e um centavos) e, no de 2002, R$ 891.607,41 (oitocentos e noventa e um 
mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos), atingindo um total de R$ 2.755.871,82 
(dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta 
e dois centavos).’

Além disso, aquele Tribunal de Contas apurou também que a Fundação Cultural de 
Joinville repassou ao Instituto Escola montante superior a três milhões de reais no período 
de 1999 até 2003. Lembre-se que a Fundação Cultural é instituição subordinada à Secretaria 
de Cultura do município. Quanto a esses valores, também não houve prestação de contas.

É dever de todo aquele que recebe recursos de natureza pública a prestação de contas. 
Se não há a prestação de contas por quem recebe recursos públicos, há ato de improbidade, 
conforme, aliás, dispõe o art. 11, inciso VII, da Lei de Improbidade. Note-se que o dever 
de prestar contas foi estabelecido no próprio convênio celebrado entre a Fundação Cultural 
de Joinville e o Instituto Escola.

Desse modo, administradores, controladores, gerentes, diretores de pessoas jurídicas de 
direito privado que recebem recursos públicos podem sofrer imputação pela prática de atos 
de improbidade referentes à ausência de prestação de contas. Não se trata de prestação de 
contas a destempo, mas ausência de prestação de contas. Não se sabe se o dinheiro repassado 
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pelo município foi corretamente aplicado ou sequer aplicado para os fins estabelecidos.
Há mais. Os auditores do Tribunal de Contas estadual identificaram ainda o pagamento 

de despesas sem documento comprobatório ou mediante documento comprobatório inválido; 
o descontrole dos repasses de verbas municipais; a utilização de recursos municipais para 
custeio de despesas de terceiros; a apropriação de despesas em dotações orçamentárias 
de outros projetos e atividades; a realização de despesas sem caráter público; e despesas 
extraorçamentárias irregulares com a festa de inauguração da Escola do Teatro Bolshoi.

É óbvio que, desde a assinatura do inválido contrato, há elementos suficientes para a 
responsabilização pelo flagrante prejuízo ao erário e pela violação dos princípios da admi-
nistração pública imputáveis aos réus Edson Busch e Antônio Ribeiro, como anteriormente 
referido.

Quanto aos demais réus e aos atos imputados, o Ministério Público Federal, nas razões 
da apelação, bem delimita a imputação:

‘(...) JOSENEY BRASKA NEGRÃO, articuladora da Paramount junto ao marido ANTÔ-
NIO, concorreu para assinatura do Contrato n° 18/99 e do seu Termo Aditivo, beneficiando-se 
destes por meio de sua participação na empresa, conforme evidenciado no depoimento de 
ANTÔNIO acima transcrito. Também beneficiou-se diretamente dos irregulares repasses 
de verbas efetuados pelo município e pela Fundação Cultural de Joinville, em desacordo 
com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais do município para os 
respectivos exercícios, e das despesas irregulares realizadas pela Escola do Teatro Bolshoi 
em Joinville e pela Fundação Cultural de Joinville. No tocante às despesas irregulares, salta 
aos olhos a quantia de R$ 74.419,00 (setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais) 
cobrada pela ré JOSENEY para prestar ‘assessoria para definição do perfil da Escola do 
Teatro Bolshoi no Brasil’.

A contratação da ré para essa tarefa ocorreu após licitação na modalidade convite, a qual 
foi coincidentemente vencida pela ré. Assim deu-se a fraude. Foi realizado simulacro de 
licitação pela Fundação Cultural de Joinville, sob n° 11/99, para dar aparência de legalidade 
à contratação da ré para prestar assessoria completamente desnecessária, visto que o projeto 
já estava detalhado antes mesmo da contratação, conforme se extrai do depoimento do esposo 
de JOSENEY, o também réu ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO PRESTES, que afirmou: ‘(...) 
Eu voltei a Moscou e eu me lembro que eu passei durante todo o mês de setembro quase 
que diariamente me reunindo com o senhor Alexandre Bogatyreov e com algumas outras 
pessoas do Bolshoi, para montar toda uma concepção já bem detalhada desse projeto (...)’ 
(fl. 1.488). Importante frisar que, embora a ré tenha cobrado a importância de R$ 74.419,00 
(setenta e quatro mil, quatrocentos e dezenove reais) para executar tal ‘assessoria’, os valores 
pagos a ela, segundo as notas de empenho e os recibos apresentados aos fiscais do TCE, 
somaram R$ 76.419,58 (setenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito 
centavos), ou seja, R$ 2.000,58 (dois mil reais e cinquenta e oito centavos) a mais do que o 
devido. Reforça a desnecessidade de contratação da ré JOSENEY para elaborar o perfil da 
escola o item 5.1 do Contrato n° 18/99: ‘A empresa garante, conforme os termos da carta 
do TEATRO datada de 29.09.98 e do protocolo de intenções datado de 20.07.99, que um 
representante do TEATRO ficará encarregado de coordenar com a FUNDAÇÃO todas as 
atividades relacionadas com a criação e o funcionamento da ESCOLA, entre estas: a) con-
sultas e apoio no período de elaboração e aprovação do programa da ESCOLA; b) controle 
das atividades da ESCOLA e da atuação dos professores russos; c) consultas relacionadas 
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com a prática pedagógica e o processo de ensino da ESCOLA; d) participação nos exames 
de final de ano e tomada de decisão quanto à escolha de alunos para estagiar no TEATRO’. 
Como se pode observar com uma leitura perfunctória dessa cláusula, um representante do 
Teatro seria responsável, em parceria com a Fundação, por coordenar todas as atividades 
relacionadas com a criação e o funcionamento da escola. Sendo assim, a contratação da ré 
para executar a mesma tarefa não teve razão de ser, senão para o desvio de mais dinheiro 
público. As irregularidades do processo licitatório n° 11/99 estão perfeitamente demonstradas 
no relatório de lavra dos fiscais do TCE às fls. 306-310, no qual se conclui que houve, no 
que toca a este ponto, violação dos princípios de moralidade, legalidade, impessoalidade 
e isonomia. E mais, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que a ré JOSENEY, 
embora afirmasse ser apenas coordenadora pedagógica da escola, estava efetivamente à 
frente desta, como sua administradora, possuindo ingerência sobre os atos ímprobos que por 
meio dela foram praticados. Com efeito, ao contrário da afirmação da ré, em seu depoimento 
pessoal, SÉRGIO AYRES FILHO, diretor administrativo-financeiro (2000 a 2003) e diretor 
administrativo (2003 a 2005), disse ter sido contratado pela ré, diretora-geral do projeto, que 
era a pessoa a quem se reportava e que centralizava a organização da parte administrativa 
da escola. Segundo o referido réu, organizar a parte administrativa significava organizar a 
documentação de uma empresa privada, desde a criação do CNPJ, a contratação de funcioná-
rios de contabilidade para fazer o serviço contábil, o estabelecimento das decisões principais 
para o funcionamento da escola (fls. 1.511-1.513). O representante do Teatro Bolshoi no 
Brasil, Walter Carmello, disse que, ‘no processo de contratação’, foi entrevistado primeiro 
por SÉRGIO AYRES, ‘e a entrevista final [foi] com a Professora Jô Braska’ (fl. 1.480). 
Portanto, se a ré JOSENEY fosse apenas a coordenadora pedagógica, como afirmou, não teria 
sentido dar a palavra final na contratação de um diretor administrativo-financeiro, exceto se 
estivesse agindo além de suas atribuições ou se, de fato, fosse a diretora-geral do projeto. 
Nesse contexto, resta clara a responsabilidade da ré JOSENEY BRASKA NEGRÃO, que, 
além de sócia e gerente da Paramount, foi também administradora da instituição criada para 
dar execução ao contrato firmado entre aquela empresa e o Município de Joinville. Assim 
agindo, as condutas perpetradas pela ré JOSENEY BRASKA NEGRÃO caracterizam os 
atos de improbidade previstos no art. 10, incisos IX e XI, combinado com o art. 3°, ambos 
da Lei n° 8.429/92.

(...)
SÉRGIO AYRES FILHO, na qualidade de diretor administrativo-financeiro do Instituto 

Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, até 1° de agosto de 2003, e diretor administrativo, 
até junho de 2005, contribuiu para o ordenamento e a efetivação das despesas irregulares 
destacadas. Também deixou de cumprir com as obrigações de realização de procedimento 
licitatório para realização de despesas custeadas com recursos de origem pública e de pres-
tação de contas dessas despesas. Em seu depoimento pessoal, o réu SÉRGIO confirmou a 
existência de projetos realizados sem efetuar licitação e o tratamento da escola como se fosse 
uma instituição privada, sem efetuar licitação ou prestar contas, ou seja, o município arcou 
com todos os gastos relativos à criação da escola (dinheiro para criação e manutenção, auto-
móvel, mobiliário e local para o funcionamento), que era administrada por seus ‘criadores’ 
como uma empresa privada, com total desconsideração pelos princípios que regem todos 
os que administram bens e dinheiro públicos, especialmente no que se refere à licitação e à 
prestação de contas. A Lei 8.666/93, no parágrafo único do artigo 1°, estabelece, de modo 
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a não deixar dúvida: ‘subordinam-se ao regime desta lei, além dos órgãos da administração 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela 
União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios’. Assim agindo, as condu-
tas perpetradas pelo réu SÉRGIO AYRES FILHO caracterizam os atos de improbidade 
previstos no art. 10, incisos VIII, IX e XI (...) e) SYLVIO SNIECIKOVSKI, na condição 
de secretário de Educação e Cultura do Município de Joinville, participou da criação do 
INSTITUTO ESCOLA DE ARTES CÊNICAS DE JOINVILLE, tornando-se presidente 
deste. O INSTITUTO, entidade privada criada com o ilícito propósito de dar execução ao 
contrato firmado entre o Município de Joinville e a Paramount, celebrou convênio, firmado 
por SYLVIO e pelo também réu EDSON BUSCH MACHADO, representando a Fundação 
Cultural de Joinville, que possibilitou o repasse indevido da execução do Contrato n° 18/99 
ao INSTITUTO, em fraude aos princípios que devem reger a administração pública. À frente 
do INSTITUTO, também deixou de cumprir com as obrigações de realização de procedi-
mento licitatório para realização de despesas custeadas com recursos de origem pública e 
de prestação de contas dessas despesas. Também firmou indevidamente, alegadamente sem 
ler seus conteúdos, documentos em nome do instituto que presidia. Se assim o fez, agiu 
mal e indevidamente na gestão da coisa pública e optou por assumir os riscos daí decor-
rentes, não podendo, com tal argumento, desvencilhar-se de suas responsabilidades. Desse 
modo, as condutas perpetradas pelo réu SYLVIO SNIECIKOVSKI caracterizam os atos 
de improbidade previstos nos arts. 10, incisos VIII, IX e XI, e 11, caput e inciso I, ambos 
da Lei n° 8.429/92. f) YURI ALEXANDRE RIBEIRO, articulador da Paramount junto ao 
irmão ANTÔNIO, concorreu para a assinatura do Contrato n° 18/99 e do seu Termo Aditivo, 
beneficiando-se destes por meio de sua participação na empresa. A participação de YURI 
na Paramount está cabalmente comprovada pelo documento de fl. 112-v, por ele assinado 
na condição de diretor da Paramount, e pelo depoimento de ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO 
PRESTES, em trecho que novamente se transcreve: ‘eu entrei como sócio da Paramount, 
e como necessitava de, por legislação da Irlanda, onde ela foi originalmente criada, é, é a 
necessidade de mais duas pessoas que participassem, eu pedi às duas pessoas mais próximas 
que eu tenho, que é a minha esposa Jô e o meu irmão, ele (sic), que se tornassem sócios 
é, da empresa, com a participação ínfima, né’. Nessa condição, beneficiou-se diretamente 
dos irregulares repasses de verbas efetuados pelo município e pela Fundação Cultural de 
Joinville, em desacordo com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anu-
ais do município para os respectivos exercícios, e das despesas irregulares realizadas pela 
Escola do Teatro Bolshoi em Joinville e pela Fundação Cultural de Joinville. Assim agindo, 
as condutas perpetradas pelo réu YURI ALEXANDRE RIBEIRO caracterizam os atos de 
improbidade previstos no art. 10, incisos IX e XI, combinado com o art. 3°, ambos da Lei n° 
8.429/92. g) JOSÉ MARCOS DE SOUZA, chefe da Divisão de Contabilidade do Município 
de Joinville à época dos fatos, permitiu o pagamento de despesas não autorizadas em lei, 
sem documento comprobatório válido, bem como a realização de despesas sem o necessário 
processo licitatório. Aliás, no que concerne à Divisão de Contabilidade do município, o 
Decreto 4.608/82, que trata do regimento interno da Prefeitura de Joinville, estabelece que 
compete a essa divisão, da qual o réu JOSÉ MARCOS DE SOUZA era chefe, executar a 
contabilização orçamentária, financeira e patrimonial do município de acordo com a le-
gislação em vigor. Desse modo, tinha como obrigação constatar se as despesas pagas com 
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recursos da Prefeitura estavam documentalmente demonstradas, se estavam devidamente 
empenhadas, em rubrica própria, e se faziam parte da lei orçamentária municipal. Também 
cabia à divisão chefiada pelo réu JOSÉ MARCOS DE SOUZA acompanhar a execução 
do orçamento em todas as suas fases, mediante o empenho prévio das despesas, proceder 
a análise prévia da despesa e exames dos documentos em geral, destinados à escrituração, 
promover o exame e a conferência dos processos de pagamentos, tomando as providências 
cabíveis quando se verificassem irregularidade ou falhas. Sendo assim, cabia ao réu JOSÉ 
MARCOS DE SOUZA, na condição de chefe do setor que efetuava o registro contábil e 
o controle orçamentário da Prefeitura, conferir a regularidade de cada despesa antes de 
determinar o seu empenho/liquidação/pagamento. Portanto, é inaceitável a justificativa 
apresentada por esse réu em seu interrogatório, e aceita pelo juízo, de que, não sendo o 
ordenador da despesa, simplesmente recebia os balancetes e os encaminhava ao Tribunal 
de Contas do Estado. O réu trabalhou por mais de trinta anos no setor de contabilidade da 
Prefeitura de Joinville e, como chefe deste, suas atribuições iam muito além de simplesmente 
receber balancetes e remetê-los para um ou outro lugar, tinha a obrigação legal de zelar pelo 
respeito às regras legais e pela regularidade dos gastos municipais, o que não fez no que 
se refere às contas relacionadas à Escola do Balé Bolshoi no Brasil. Se agiu como simples 
repassador de documentos, como afirma, exerceu mal sua função e por isso deve responder. 
Assim agindo, as condutas perpetradas pelo réu JOSÉ MARCOS SOUZA caracterizam os 
atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VIII, IX e XI, da Lei n° 8.429/92. (...)’”

Sob outra perspectiva, afasto a parte da sentença que condenou o 
Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil à devolução ao Município de 
Joinville de verbas públicas que teriam sido indevidamente repassadas 
no exercício de 2001, assim como do montante pago no exercício 
de 2002, que ultrapassou a previsão da Lei Orçamentária Anual do 
município para aquele ano.

Com efeito, não foi demonstrado nos autos que o Bolshoi ordenou ou 
permitiu a realização de despesas não autorizadas em lei ou mesmo em 
regulamento. Isso porque a escola não detém controle sobre o repasse 
de recursos públicos, mas sim sobre a aplicação das respectivas verbas. 
Além disso, não foi comprovada a concorrência direta da instituição na 
prática de ilícitos ou o seu enriquecimento sem causa.

Ademais, não podemos esquecer o papel protagonista na esfera 
cultural e até social do Bolshoi na cidade de Joinville/SC, visto que 
acolhe muitos alunos por meio de bolsas em seus quadros.

Conclui-se, assim, que o conjunto probatório destes autos corrobora 
os fatos descritos na inicial, estando devidamente caracterizados os atos 
de improbidade administrativa cometidos pelos demandados Edson 
Busch Machado, Antônio João Ribeiro Prestes e Sylvio Sniecikovski, 
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na forma do art. 10, caput e incisos II, VIII, IX e XI, e do art. 11, 
caput e inciso I, todos da Lei nº 8.429/92; Joseney Braska Negrão e Yuri 
Alexandre Ribeiro, na forma do art. 10, incisos IX e XI, ambos da Lei 
nº 8.429/92; bem como Sérgio Ayres Filho e José Marcos de Souza, na 
forma do art. 10, incisos VIII, IX e XI, todos da Lei nº 8.429/92.

Por decorrência, reconheço a nulidade do Contrato n° 18/99 e de seus 
termos aditivos, em função dos vícios e fraudes acima pormenorizados.

Aplicação das penalidades
As penalidades a serem aplicadas nos termos do art. 12 da Lei 

8.429/92, em casos como o narrado nos autos, devem guardar estrita 
observância ao princípio da proporcionalidade, sobretudo em seu viés 
de proibição de proteção deficitária (proibição de insuficiência).

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho (Manual de Direito 
Administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 38):

“Segundo a doutrina alemã, para que a conduta estatal observe o princípio da propor-
cionalidade, há de revestir-se de tríplice fundamento: 1) adequação, significando que o 
meio empregado na atuação deve ser compatível com o fim colimado; 2) exigibilidade [ou 
necessidade], porque a conduta deve ter-se por necessária, não havendo outro meio menos 
gravoso ou oneroso para alcançar o fim público, ou seja, o meio escolhido é o que causa o 
menor prejuízo possível para os indivíduos; 3) proporcionalidade em sentido estrito, quando 
as vantagens a serem conquistadas superarem as desvantagens.”

Na hipótese, a aplicação das penalidades previstas na Lei de 
Improbidade Administrativa deve ser razoável (adequada, sensata e 
coerente), proporcional em sentido estrito (compatível com a gravidade 
e a extensão do dano – material e moral) ao ato de improbidade 
praticado e necessária (ausência de meio menos gravoso para alcançar 
o objetivo da lei, que é a incondicional perseguição aos mandamentos 
da administração pública e a restituição do dano causado), na forma da 
orientação do STJ:

“ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PROMOÇÃO PES-
SOAL EM PROPAGANDA DO GOVERNO. ATO ÍMPROBO POR VIOLAÇÃO DOS 
DEVERES DE HONESTIDADE E LEGALIDADE E ATENTADO AOS PRINCÍPIOS 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DOLO OU CULPA. APLICAÇÃO DAS SANÇÕES 
COMINADAS ÀS HIPÓTESES DO ART. 11 DA LEI 8.429/1992. RESSARCIMENTO 
AO ERÁRIO DO VALOR GASTO COM A PUBLICIDADE. DOSIMETRIA DA PENA.

1. Hipótese em que o tribunal de origem reconheceu ter havido promoção pessoal dos 
recorridos em propaganda governamental, mas considerou a conduta mera irregularidade 
por ausência de dolo.
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2. A conduta dos recorridos amolda-se aos atos de improbidade censurados pelo art. 11 
da Lei 8.429/1992, pois atenta contra os princípios da moralidade administrativa, da impes-
soalidade e da legalidade, além de ofender frontalmente a norma contida no art. 37, § 1º, da 
Constituição da República, que restringe a publicidade governamental a fins educacionais, 
informativos e de orientação social, vedando, de maneira absoluta, a promoção pessoal.

3. De acordo com o entendimento majoritário da Segunda Turma, a configuração dos atos 
de improbidade que atentam contra os princípios da administração pública (art. 11) prescinde 
da comprovação de dolo. Precedentes: REsp 915.322/MG (rel. Min. Humberto Martins, j. 
23.09.2008); REsp 737.279/PR (rel. Min. Castro Meira, j. 13.05.2008, DJe 21.05.2008).

4. Embora entenda ser tecnicamente válida e mais correta a tese acima exposta, no ter-
reno pragmático a exigência de dolo genérico, direto ou eventual, para o reconhecimento 
da infração ao art. 11 não trará maiores prejuízos à repressão à imoralidade administrativa. 
Filio-me, portanto, aos precedentes da Primeira Turma que afirmam a necessidade de ca-
racterização do dolo para configurar ofensa ao art. 11.

5. Ainda que se admita a necessidade de comprovação desse elemento subjetivo, é 
forçoso reconhecer que o art. 11 não exige dolo específico, mas genérico: ‘vontade de 
realizar fato descrito na norma incriminadora’. Nessa linha, é desnecessário perquirir a 
existência de enriquecimento ilícito do administrador público ou o prejuízo ao erário. O 
dolo está configurado pela manifesta vontade de realizar conduta contrária aos deveres de 
honestidade e legalidade e aos princípios da moralidade administrativa e da impessoalidade.

6. No caso em tela, a promoção pessoal foi realizada por ato voluntário, desvirtuando a 
finalidade estrita da propaganda pública, a saber, a educação, a informação e a orientação 
social, o que é suficiente a evidenciar a imoralidade. Não constitui erro escusável ou irre-
gularidade tolerável olvidar princípio constitucional da magnitude da impessoalidade e a 
vedação contida no art. 37, § 1º, da Constituição da República.

7. O dano ao erário não é elementar à configuração de ato de improbidade pela mo-
dalidade do art. 11. De toda sorte, houve prejuízo com o dispêndio de verba pública em 
propaganda irregular, impondo-se o ressarcimento da municipalidade.

8. As penas do art. 12 da Lei 8.429/1992 não são necessariamente cumulativas. Desse 
fato decorre a imprescindibilidade de fundamentação da escolha das sanções aplicadas, 
levando-se em conta fatores como a reprovabilidade da conduta, o ressarcimento, ante-
riormente à propositura da ação civil pública, dos danos causados, a posição hierárquica 
do agente, o objetivo público da exemplaridade da resposta judicial e a natureza dos bens 
jurídicos secundários lesados (saúde, educação, habitação, etc.). Precedentes do STJ.

9. Apesar de estar configurado ato ímprobo, o acórdão recorrido deixou de analisar, de 
maneira suficiente, os fatos relevantes à dosimetria da sanção a ser aplicada. Assim, caberá 
ao egrégio tribunal de origem fixar as penas incidentes concretamente, sem prejuízo da já 
determinada obrigação de ressarcimento ao erário.

10. Recurso especial parcialmente provido.” (REsp 765.212/AC, rel. Ministro Herman 
Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02.03.2010, DJe 23.06.2010 – grifei)

Como visto no precedente à epígrafe, as penas previstas no art. 12 da 
Lei 8.429/92 não são cumulativas, cabendo ao julgador avaliar o caso 
concreto de acordo com a gravidade da conduta e suas consequências.

Nesse aspecto, cabe acrescentar que a pena de suspensão dos direitos 
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políticos é considerada drástica sanção encartada no art. 12 da Lei 
8.429/92, porquanto impõe limitação a direito fundamental, devendo 
ser aplicada quando a gravidade da conduta permitir.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL 

PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO. AUSÊNCIA. PERDA DOS 
DIREITOS POLÍTICOS. CONCURSO DE AGENTES. EXTENSÃO AO VICE-PREFEITO 
DA SANÇÃO POLÍTICA APLICADA AO PREFEITO. AUSÊNCIA DE PROVEITO PA-
TRIMONIAL E DANO AO ERÁRIO. REVISÃO DAS PENAS. SÚMULA 7/STJ.

1. O tratamento da matéria em relação ao recorrido decorre de não se enquadrar na 
situação particular em que se encontra o prefeito – sobre o que tratou o acórdão recorrido 
–, o que não caracteriza omissão a ser sanada na via dos aclaratórios.

2. A jurisprudência desta Corte tem mitigado a imposição da sanção de direitos políticos 
nas condenações por ato de improbidade, por ser a mais drástica das penalidades estabe-
lecidas no art. 12 da Lei nº 8.429/92, devendo ser considerada a gravidade do caso, e não 
a das funções do acusado.

3 a 5. Omissis.” (REsp nº 1.228.749/PR, rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, DJe 
29.04.2014)

Diante do delineado quadro de irregularidades e ilegalidades 
cometidas em desfavor do erário, apurado em relatório de inspeção 
pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, consoante alhures 
esposado, o Município de Joinville despendeu recursos orçamentários 
e extraorçamentários, em benefício da Escola do Teatro Bolshoi, 
relativamente ao exercício de 2001, na importância de R$ 1.864.264,41 
(um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e 
quatro reais e quarenta e um centavos) e, no de 2002, na quantia de R$ 
891.607,41 (oitocentos e noventa e um mil, seiscentos e sete reais e 
quarenta e um centavos), atingindo um total de R$ 2.755.871,82 (dois 
milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um 
reais e oitenta e dois centavos), além de ter apurado que a Fundação 
Cultural de Joinville repassou ao Instituto Escola montante superior a 
três milhões de reais no interlúdio temporal compreendido entre os anos 
de 1999 e de 2003, também sem a necessária prestação de contas.

Realço que não há motivos para se colocar em dúvida o acerto dos 
cálculos efetuados pelo Tribunal de Contas, em relação aos quais militam 
fortes presunções de fato e de direito, que só poderiam ser afastadas por 
demonstração probatória contundente da inexistência de fraudes ou de 
erros de quantificação, hipóteses essas que não se apresentaram nesta ação.
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Tanto o valor do principal quanto o da multa serão suportados pelos 
mencionados réus, em virtude de sua associação para a prática das 
fraudes indicadas na inicial, sendo que o valor do principal e o da multa 
deverão ser atualizados, pelos índices oficiais praticados na Justiça 
Federal, até a data do efetivo pagamento.

Estimados pelo Ministério Público Federal os prejuízos causados, 
conforme a apontada verificação pelo Tribunal de Contas do Estado, 
deverão os demandados restituir integralmente ao erário municipal 
as verbas referentes ao contrato declarado nulo, em razão dos danos 
causados, morais e patrimoniais, por despesas irregularmente geradas 
com a atividade do Bolshoi em Joinville.

Por fim, para efeito de estipulação das punições aos réus, impõe-se 
salientar a eventual condenação futura de Luiz Henrique da Silveira e 
de Marco Antônio Tebaldi pelos fatos em tela, haja vista o indigitado 
desmembramento do processo.

Logo, diante da estimativa de prejuízos causados e levando-se em 
conta a gravidade das condutas perpetradas, as penas adequadas ao 
caso, nos termos dos incisos II e III do art. 12 da Lei 8.429/92, ficam 
estipuladas da seguinte forma:

Quanto aos réus Edson Busch Machado, Sylvio Sniecikovski e 
Antônio João Ribeiro Prestes:

a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao 
Município de Joinville/SC, no valor estimado de R$ 1.700.000,00 
(um milhão e setecentos mil reais), tudo devidamente atualizado pelos 
índices oficiais praticados no âmbito desta Justiça Federal até a data do 
efetivo pagamento;

b) terão seus direitos políticos suspensos por 8 (oito) anos, a contar 
da data do trânsito em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado 
do prejuízo causado, especificamente, o valor de R$ 3.400.000,00 (três 
milhões e quatrocentos mil reais), a ser atualizado pelos índices oficiais 
até a data do efetivo pagamento;

d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber 
benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 
5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;
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e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por 
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, nos 
termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado ao art. 137, caput e 
parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.

Quanto aos réus Sérgio Ayres Filho e José Marcos de Souza:
a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao 

Município de Joinville/SC, no valor estimado de R$ 700.000,00 
(setecentos mil reais), tudo devidamente atualizado pelos índices 
oficiais praticados no âmbito desta Justiça Federal até a data do efetivo 
pagamento;

b) terão seus direitos políticos suspensos por 8 (oito) anos, a contar 
da data do trânsito em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado 
do prejuízo causado, especificamente, o valor de R$ 1.400.000,00 (um 
milhão e quatrocentos mil reais), a ser atualizado pelos índices oficiais 
até a data do efetivo pagamento;

d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber 
benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 
5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;

e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por 
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, nos 
termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado ao art. 137, caput e 
parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.

Quanto aos réus Yuri Alexandre Ribeiro e Joseney Braska Negrão:
a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao 

Município de Joinville/SC, no valor estimado de R$ 200.000,00 
(duzentos mil reais), tudo devidamente atualizado pelos índices 
oficiais praticados no âmbito desta Justiça Federal até a data do efetivo 
pagamento;

b) terão seus direitos políticos suspensos por 5 (cinco) anos, a contar 
da data do trânsito em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado 
do prejuízo causado, especificamente, o valor de R$ 400.000,00 
(quatrocentos mil reais), a ser atualizado pelos índices oficiais até a 
data do efetivo pagamento;
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d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber 
benefícios fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 
5 (cinco) anos, a contar do trânsito em julgado desta decisão, ainda que 
por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;

e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por 
decorrência da prática de atos de improbidade administrativa, nos 
termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado ao art. 137, caput e 
parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.

Tenho que tais penalidades arbitradas levam em consideração os 
parâmetros legais e a danosidade da ação dos demandados, observando-
se, ainda, que foi atendida a proteção constitucional da moralidade 
administrativa, revestindo-se de caráter punitivo ao agente ímprobo e 
intimidatório em relação aos demais agentes quanto à prática de outras 
infrações.

Com relação aos ônus de sucumbência, é importante referir, nos 
termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, 
que,
“na ação civil pública movida pelo Ministério Público, a questão da verba honorária foge 
inteiramente das regras do CPC, sendo disciplinada pelas normas próprias da Lei 7.347/85. 
Posiciona-se o STJ no sentido de que, em sede de ação civil pública, a condenação do Mi-
nistério Público ao pagamento de honorários advocatícios somente é cabível na hipótese 
de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet. Dentro de absoluta simetria de tratamento 
e à luz da interpretação sistemática do ordenamento, não pode o parquet beneficiar-se de 
honorários, quando for vencedor na ação civil pública.” (ERESP nº 895.530, 1ª Seção do 
Superior Tribunal de Justiça, relatora Ministra Eliana Calmon, DJE de 18.12.2009)

No mesmo sentido é a posição do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁ-
RIOS ADVOCATÍCIOS DO VENCIDO EM FAVOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE.

Em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público, julgada procedente, não 
se mostra cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos honorários advocatícios 
de sucumbência em favor do autor, nem mesmo quando revertida a verba ao ente federado 
a que ele se vincula – União ou estado, a depender do caso – ou a algum fundo de direitos 
difusos e coletivos referido no artigo 20 da Lei nº 7.347/85.” (AC nº 2003.72.09.000980-
7, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, relatora Desembargadora Federal 
Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. de 10.09.2010)

Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo 
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retido, dar provimento à apelação do Instituto Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil, bem como dar provimento à apelação do Ministério Público 
Federal e à remessa oficial.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Após a 
análise detida dos autos, peço vênia à eminente relatora para divergir.

Trata-se, rememorando, de ação civil pública por ato de improbidade 
administrativa proposta pelo Ministério Público Federal, em ação 
conjunta com o Ministério Público do Estado de Santa Catarina.

Cinge-se a controvérsia à responsabilização dos réus pela prática de 
atos de improbidade administrativa, praticados por conta da contratação 
do teatro estatal Bolshoi da Rússia para desenvolvimento de suas 
atividades no Brasil.

Pretendem os autores a condenação dos réus:
Antônio João Ribeiro Prestes – representante e sócio da empresa 

estrangeira Paramount Advisory Services, com sede na Irlanda, 
representante do Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia.

Joseney Braska Negrão – gerente da empresa estrangeira Paramount 
e diretora-geral do projeto (esposa de Antônio).

Yuri Alexandre Ribeiro – diretor da empresa estrangeira Paramount 
(irmão de Antônio).

Edson Busch Machado – representante da Fundação Cultural de 
Joinville.

Sylvio Sniecikovski – secretário de Educação e Cultura do Município 
de Joinville e presidente do Instituto Escola de Artes Cênicas de Joinville 
(criado com o objetivo de promover a instalação, a manutenção e o 
funcionamento da Escola de Balé Bolshoi do Brasil, de acordo com os 
termos do convênio celebrado entre a Fundação Cultural de Joinville e 
o instituto).

Sérgio Ayres Filho – diretor administrativo-financeiro do Instituto 
Escola do Teatro Bolshoi no Brasil até 1° de agosto de 2003 e diretor 
administrativo até junho de 2005.

Luiz Henrique Silveira – ex-prefeito municipal.
Marco Antônio Tebaldi – prefeito municipal.
José Marcos de Souza – chefe da Divisão de Contabilidade do 
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Município de Joinville.
Houve a cisão do processo em relação aos réus Luiz Henrique da 

Silveira e Marco Antônio Tebaldi, para garantia do contraditório.
Os fundamentos do pedido resumem-se nos seguintes pontos:  (a) 

ausência de prévia autorização legislativa e de cumprimento das 
demais formalidades exigidas para tanto; (b) não exigência dos atos 
constitutivos da sociedade empresária interveniente, devidamente 
traduzidos por profissional juramentado, havendo dúvida de que Antônio 
João Ribeiro Prestes fosse procurador da Paramount ou efetivamente 
representasse o governo russo; c) ilegalidades das cláusulas contratuais, 
que possibilitaram o desvio e o desperdício de verbas públicas por meio 
dos pagamentos e das despesas mencionados anteriormente.
(a) Ausência de prévia autorização legislativa e de cumprimento das 

demais formalidades exigidas para tanto
Segundo constou da origem e também de acordo com o voto proferido 

pela eminente relatora, a exigência de autorização legislativa restou 
superada, porquanto, ainda que posterior ao protocolo de intenções, 
mas antes da celebração do contrato, houve a edição da Lei 4.010/99.

(b) Não exigência dos atos constitutivos da sociedade empresária 
interveniente, devidamente traduzidos por profissional juramentado, 

havendo dúvida de que Antônio João Ribeiro Prestes fosse procurador 
da Paramount ou efetivamente representasse o governo russo

Neste ponto, nos mesmos termos, foi superada a questão, por conta 
da comprovação da representação do Teatro Estatal Bolshoi da Rússia 
pela Paramount Advisory Services mediante documentação anexada ao 
feito.
c) Ilegalidades das cláusulas contratuais, que possibilitaram o desvio 

e o desperdício de verbas públicas por meio dos pagamentos e das 
despesas mencionadas anteriormente

Aqui persiste, contudo, a controvérsia.
Segundo o julgador a quo, restou evidenciada a dispensabilidade do 

processo licitatório, sendo que,
“Embora tenha sido demonstrada a ocorrência de irregularidades, decorrentes da contrata-
ção e da aplicação de verbas, não há prova da má-fé dos réus ou da existência de dolo, ou 
demonstração de que o contrato firmado tenha tido por objetivo o desvio de verbas com o 
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propósito de beneficiar os réus ou terceiro à custa do patrimônio público.”

Por sua vez, o MPF, em seu parecer, entende que a ausência de 
licitação ou da justificada inexigibilidade não é irregularidade passível 
de convalidação. Afirma a existência de dolo dos réus na violação aos 
princípios que regem a administração e prejuízos ao erário, ante a ciência 
sobre a necessidade de formalização do processo de inexigibilidade de 
licitação e a percepção irregular de recursos públicos.

Não se discute que a ofensa aos princípios regentes da boa 
administração pública, aliada a enriquecimento ilícito e dano ao erário, 
encontra mandado expresso de penalização em âmbito constitucional e 
legal, consoante as disposições do artigo 37, caput e § 4º, da CRFB e 
dos artigos 9°, 10 e 11 da Lei nº 8.429/1992, in verbis:

– CRFB:
“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 eficiência e, também, ao seguinte:

(...)
§ 4º Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos polí-

ticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, 
na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.”

– Lei nº 8.429/1992:
“Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa importando enriquecimento ilícito 

auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, 
mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no art. 1° desta lei, e 
notadamente:

I – receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel ou imóvel, ou qualquer outra 
vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou 
presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público;

II – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a aquisição, a per-
muta ou a locação de bem móvel ou imóvel, ou a contratação de serviços pelas entidades 
referidas no art. 1° por preço superior ao valor de mercado;

III – perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação, a per-
muta ou a locação de bem público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado;

IV – utilizar, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades 
mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidores públicos, empregados 
ou terceiros contratados por essas entidades;
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V – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para tolerar a 
exploração ou a prática de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de 
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de tal vantagem;

VI – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer 
declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, 
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de mercadorias ou bens 
fornecidos a qualquer das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

VII – adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou 
função pública, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do 
patrimônio ou à renda do agente público;

VIII – aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento 
para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado 
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade;

IX – perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou a aplicação de verba 
pública de qualquer natureza;

X – receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado;

XI – incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores 
integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei;

XII – usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei.

(...)
Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer 

ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 
malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º desta 
lei, e notadamente:

I – facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio parti-
cular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º desta lei;

II – permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1º 
desta lei, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;

III – doar à pessoa física ou jurídica, bem como ao ente despersonalizado, ainda que de 
fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1º desta lei, sem observância das formalidades legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie;

IV – permitir ou facilitar a alienação, a permuta ou a locação de bem integrante do 
patrimônio de qualquer das entidades referidas no art. 1º desta lei, ou ainda a prestação de 
serviço por parte delas, por preço inferior ao de mercado;

V – permitir ou facilitar a aquisição, a permuta ou a locação de bem ou serviço por 
preço superior ao de mercado;

VI – realizar operação financeira sem observância das normas legais e regulamentares 
ou aceitar garantia insuficiente ou inidônea;

VII – conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades 
legais ou regulamentares aplicáveis à espécie;
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VIII – frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente;
IX – ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei ou regulamento;
X – agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz 

respeito à conservação do patrimônio público;
XI – liberar verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir 

de qualquer forma para a sua aplicação irregular;
XII – permitir, facilitar ou concorrer para que terceiro se enriqueça ilicitamente;
XIII – permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equi-

pamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer 
das entidades mencionadas no art. 1° desta lei, bem como o trabalho de servidor público, 
empregados ou terceiros contratados por essas entidades;

XIV – celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de ser-
viços públicos por meio da gestão associada sem observar as formalidades previstas na lei;

XV – celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação 
orçamentária, ou sem observar as formalidades previstas na lei.

(...)
Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 

da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente:

I – praticar ato visando a fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto 
na regra de competência;

II – retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício;
III – revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que 

deva permanecer em segredo;
IV – negar publicidade aos atos oficiais;
V – frustrar a licitude de concurso público;
VI – deixar de prestar contas quando esteja obrigado a fazê-lo;
VII – revelar ou permitir que chegue ao conhecimento de terceiro, antes da respectiva 

divulgação oficial, teor de medida política ou econômica capaz de afetar o preço de mer-
cadoria, bem ou serviço.”

No caso em apreço, entretanto, segundo entendo, inexistem elementos 
probantes – produzidos em contraditório judicial – que indiquem a 
prática das condutas ímprobas narradas na exordial, de modo doloso 
ou culposo, a evidenciar a necessidade de manutenção do provimento 
jurisdicional recorrido.

A par das irregularidades apuradas pelo Tribunal de Contas, a 
demonstrar o descumprimento de formalidades legais, a meu ver, porém, 
não há qualquer dado concreto que indicie as condutas fraudulentas 
noticiadas, a intenção livre e consciente – ou a negligência/imprudência/
imperícia – de causar dano ao erário e a vontade manifesta de afrontar 
princípios regentes da administração pública.

O que existe, a bem da verdade, é a impugnação de um contrato 
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administrativo levado a efeito por ente político municipal, sem, em 
tese, prévio processo de dispensa de licitação.

Não se sonega que a necessidade de formalização do processo de 
inexigibilidade de licitação é exigência legal. Contudo, a aplicação dos 
sancionamentos previstos na Lei nº 8.429/1992 imprescinde da análise 
casuística da participação de agentes públicos em esquema fraudatório 
de procedimento administrativo, do elemento subjetivo inerente a essa 
eventual participação, do efetivo enriquecimento ilícito dos envolvidos 
ou, ao menos, da existência de dano ao erário.

Inexistente essa prova do liame causal objetivo e subjetivo, mostra-
se de rigor o afastamento da pretensão condenatória, uma vez que a 
jurisprudência deste Tribunal Regional Federal tem reiteradamente 
rejeitado a responsabilização objetiva para fins de improbidade 
administrativa, consoante ementa que colaciono:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. ARTIGOS 11 E 12, III, DA LEI 
Nº 8.429/92. 1. Nem todo ato irregular configura ato de improbidade para os fins da Lei nº 
8.429/92. 2. O art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa não admite a responsabilida-
de objetiva, sendo pressuposto para a punição dos agentes públicos, na forma do art. 12, 
III, da Lei nº 8.429/92, a presença de dolo na conduta, não configurado no caso em tela.” 
(TRF4, AC 5014834-19.2011.404.7200, Terceira Turma, relatora p/ acórdão Maria Lúcia 
Luz Leiria, D.E. 26.07.2012)

Conforme se viu, as condições de pagamento estabelecidas em 
moeda estrangeira encontram previsão no art. 42, § 2º, da Lei 8.666/93, 
sendo que as irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas do 
Estado foram por ele sancionadas e não podem ser tidas como prova 
inconteste de improbidade administrativa.

Meros vícios procedimentais, embora possam acarretar punição 
administrativa, não servem, isoladamente, à configuração de improbidade 
administrativa por parte do gestor público e de servidores integrantes da 
respectiva administração, conjuntamente com particulares, notadamente 
quando ausente dolo ou culpa – ou, mais precisamente, má-fé. Nesse 
sentido:

“ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINIS-
TRATIVA. IMPROCEDÊNCIA. ART. 10 DA LEI Nº 8.429/92. AUSÊNCIA DE PROVA 
ACERCA DO DOLO OU DA CULPA. Nem todo ato irregular configura ato de improbidade 
para os fins da Lei nº 8.429/92, sendo ainda fundamental para aplicação das penalidades 
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do art. 12 da referida lei a prova do dolo ou da culpa no proceder do agente público, não 
configurados no caso em tela.” (TRF4, AC 5007565-02.2011.404.7208, Terceira Turma, 
relatora p/ acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 26.07.2012)

Dessa forma, não vejo como albergar a pretensão recursal do MPF, 
embora reconheça o louvável intento em ver homenageada a moralidade 
administrativa, motivo por que mantenho a sentença objurgada, neste 
ponto, cujos fundamentos, em reforço, adoto como razões de decidir e 
agrego ao voto, in verbis (evento 30, SENT192, origem):

“(...)
Irregularidades do contrato
O rigor exigido no cumprimento dos atos administrativos requer estejam estes devi-

damente fundamentados e amparados pela norma. É certo que a dispensa do processo de 
licitação para contratação da interveniente deveria estar precedido de processo administra-
tivo, em que fundamentadas as razões da contratação, bem como demonstrada a presença 
dos requisitos exigidos para atuação da sociedade empresária estrangeira na intermediação, 
com a apresentação da documentação necessária para tanto.

Por outro lado, restando comprovado que a ré Paramount foi de fato nomeada represen-
tante pelo teatro estatal russo, revela-se evidente a dispensabilidade do processo licitatório, 
restando descaracterizada a alegação de prejuízo ao patrimônio público neste ponto.

Por sua vez, o estabelecimento das condições de pagamento ao ente russo, por meio da 
interveniente, em moeda estrangeira, encontra previsão no art. 42, § 2º, da Lei 8.666/93.

Importa, no entanto, reconhecer que houve irregularidades, conforme apontamento do 
Tribunal de Contas do Estado (fls. 4859-956 do Anexo), advindas da celebração do contrato 
objeto da lide.

As cláusulas 2.3 e 2.4 previram como responsabilidades da Fundação Cultural de 
Joinville – FCJ o financiamento e a manutenção da infraestrutura da escola de balé, bem 
como as condições de trabalho dos professores brasileiros, nos termos do item 4.1.2, sendo 
irregular a transferência dessa responsabilidade ao Instituto de Artes Cênicas de Joinville, 
nos termos fixados. A FCJ também não poderia assumir encargos trabalhistas, previdenciá-
rios, fiscais e comerciais relativos aos professores estrangeiros, uma vez que estes atuaram 
como funcionários da Paramount, bem como o pagamento em moeda estrangeira, livre de 
quaisquer impostos ou taxas, é indevido.

Os valores devidos a título de royalties deveriam estar fixados em cláusula própria, 
a fim de destacá-los da contraprestação devida em virtude da participação de alunos da 
escola brasileira no balé russo e a fim de se permitir visualizar o percentual efetivamente 
pago a título de royalties.

Houve previsão de prorrogação automática do contrato na cláusula 7.2, em afronta ao 
previsto no art. 57, caput e § 2º, da Lei 8.666/93.

O item 14.1 é nulo, na medida em que o poder público municipal assume tributos de 
entidade, o que é inadmissível em nosso ordenamento.

Segundo os autores, com base no contrato questionado foram efetuados repasses pela 
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Fundação Cultural de Joinville a entidade de caráter privado – Instituto de Artes Cênicas de 
Joinville, posteriormente denominado Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil – de forma 
indevida, sem previsão nas leis de diretrizes orçamentárias do município de 1999 a 2001.

De qualquer modo, antes de definir a responsabilidade dos agentes públicos e privados 
acerca dos atos ilegais constantes do Contrato 18/99, verifico que as despesas resultantes dos 
fatos narrados só foram viabilizadas por determinação e acordo da autoridade máxima do 
Poder Executivo municipal, Luiz Henrique da Silveira, a quem couberam as negociações para 
estabelecer as condições firmadas contratualmente. Sem entrar no mérito da responsabilidade 
daquela autoridade, a ser apurada posteriormente em ação própria, mediante observância 
do exercício da ampla defesa, verifico, ainda, que o beneficiário do repasse das verbas pelo 
Município de Joinville foi tão somente o IETBB e que apenas os recursos aplicados no ano 
de 2001 e parte dos valores de 2002 não foram previstos em lei de diretrizes orçamentárias 
ou estipulados em convênio devidamente aprovado.

Ainda que o contrato tenha sido assinado conjuntamente com Edson Busch Machado, 
presidente da Fundação Cultural na época, restou claro que este tão somente representou 
a fundação para o ato, sem que detivesse qualquer gerência sobre os termos firmados con-
tratualmente com o ente russo.

Quanto aos demais réus, coube a eles tão somente a execução dos termos definidos, e, 
mesmo padecendo de vícios as cláusulas contratuais mencionadas, não há como imputar, 
seja ao contador do Município, seja ao presidente da Fundação Cultural de Joinville ou ao 
diretor administrativo do IEACJ e aos demais réus, qualquer responsabilidade pelo cum-
primento das diretrizes fixadas mediante acordo firmado entre a Prefeitura de Joinville e 
o instituto russo, a não ser que se demonstrasse terem esses agido em conluio a fim de se 
beneficiarem ilicitamente ou com a intenção de prejudicar o patrimônio público.

Ainda que os agentes tenham, na medida de suas responsabilidades, deixado de atuar 
com o zelo necessário no cumprimento de suas funções, não há qualquer prova nos autos 
de que tenham agido com dolo, ou culpa decorrente de má-fé, ou tenham se beneficiado de 
alguma forma no repasse dos valores pela FCJ ao IECJ ou ao IETBB. Verifico, também, 
que a eles já foi imputado o pagamento de multas, solidariamente, segundo responsabili-
dades atribuídas, conforme o grau de sua omissão, na esfera administrativa, pelo Tribunal 
de Contas do Estado.

Nesse sentido:
‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR IMPRO-

BIDADE. CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO OCORRIDAS ANTES DA 
CONSTITUIÇÃO DE 1988 E MANTIDAS APÓS SUA PROMULGAÇÃO. VIOLAÇÃO 
DO ART. 535 CPC. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO QUE EXPRESSAMENTE AFASTA 
O ELEMENTO SUBJETIVO. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. No 
julgamento do Recurso Especial 765.212/AC (DJE 19.05.2010), a Segunda Turma do STJ 
modificou sua orientação para concluir pela necessidade de identificar-se na conduta do 
agente público, pelo menos, o dolo genérico, sob pena de a improbidade se transformar em 
hipótese de responsabilidade objetiva dos administradores. 3. No caso dos autos, o acórdão 
de origem registrou que, ‘da análise do conjunto fático-probatório que integra os elementos 
de prova deste processo, observa-se claramente a ausência de elemento subjetivo para ca-
racterização de atos de improbidade administrativa’. 4. Não há como suplantar a conclusão 
firmada pelo tribunal a quo sem o reexame do conjunto fático-probatório, o que, todavia, 
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é vedado pela Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial não provido.’ (STJ, REsp 1.319.541 
[201200796935]. Relator Min. Herman Benjamin. Segunda Turma, DJ 18.09.2013)

Embora tenha sido demonstrada a ocorrência de irregularidades, decorrentes da contra-
tação e na aplicação de verbas, não há prova da má-fé dos réus ou da existência de dolo, ou 
demonstração de que o contrato firmado tenha tido por objetivo o desvio de verbas com o 
propósito de beneficiar os réus ou terceiro à custa do patrimônio público.

(...)”

Registre-se, de forma derradeira, que a Lei nº 8.429/1992 visa ao 
sancionamento de agentes públicos ímprobos, não de maus gestores 
(cuja repreensão compete aos administrados, de modo democrático, por 
meio dos instrumentos de participação popular).

Portanto, acompanho a eminente relatora para dar provimento ao 
agravo retido e dar provimento à apelação do Instituto Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil, divergindo apenas para negar provimento à apelação 
do MPF e à remessa oficial.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo 
retido, dar provimento à apelação do Instituto Escola do Teatro Bolshoi 
no Brasil e negar provimento à apelação do Ministério Público Federal 
e à remessa oficial.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Trata-se de 
ação de improbidade movida pelo Ministério Público Federal contra 
Antônio João Ribeiro Prestes, Joseney Braska Negrão, Yuri Alexandre 
Ribeiro, Edson Busch Machado, Sylvio Sniecikovski, Sérgio Ayres 
Filho, Luiz Henrique da Silveira, Marco Antônio Tebaldi, José Marcos 
de Souza e Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Em relação aos réus Luiz Henrique da Silveira e Marco Antônio 
Tebaldi, cujas participações foram objeto de agravo de instrumento, 
reexaminado em sede de Recurso Especial nº 1.217.927, houve cisão 
do processo, diante do avançado estágio de tramitação e da participação 
dos referidos agentes apenas no começo do processo.

No caso dos autos, o cerne da questão é o negócio formalizado entre 
a Prefeitura de Joinville (gestão Luiz Henrique) e a Fundação Cultural 
de Joinville, representada por Edson Busch Machado, em 15 de outubro 
de 1999, pelo Contrato 18/99, com a empresa estrangeira Paramount 
Advisory Services, com sede na Irlanda e, após, em paraísos fiscais, que 
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seria a representante do Teatro Estatal Bolshoi da Rússia, representado 
no Brasil pelo cidadão Antônio Ribeiro Prestes.

O cerne da discussão gira em torno da criação e do funcionamento 
da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. O contrato seria nulo, contendo 
diversas ilegalidades na sua formalização, como ausência de autorização 
prévia do Legislativo, ausência de licitação ou sua justificação, isenção 
indevida de pagamento de impostos, cláusula de prorrogação automática 
do contrato e ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação para 
o suporte das despesas.

Pretende a anulação do contrato e a devolução de verbas ao erário. 
Sentença de parcial procedência, condenação do Instituto Bolshoi do 
Brasil à devolução, ao Município de Joinville, dos valores repassados 
no exercício de 2001 e do montante pago em 2002. Tudo examinado, 
acompanho o voto da e. relatora na solução que deu ao agravo retido. 
O Sr. Sylvio Sniecikovski, como restou comprovado no processo 
2004.72.01.006919-1, não vive de aposentadoria, mas tem recursos e 
patrimônio apreciável, de molde que não faz jus ao benefício da Lei 
1.060/50.

Na questão de fundo, dado o tempo transcorrido e o tumultuado 
andamento, talvez hoje não se possa fazer a restauração para preservar a 
estrita legalidade. Está robustamente provado o quadro de ilegalidades 
cometidas em desfavor do erário, até por apuração do Tribunal de 
Contas do Estado de Santa Catarina, em um total de R$ 2.755.871,82, 
referente aos exercícios 2001/2003, sem prestação de contas. Foram 
desviados recursos orçamentários do município. Foi grave a conduta de 
contratar empresa estrangeira sem as formalidades legais. 

O Sr. Antônio João Ribeiro Prestes teve participação ativa e decisiva 
para a obtenção dos resultados.

Verifica-se ser incontroverso que a celebração do Contrato 18/99 
passou ao largo do rito legal, ainda deixou taxas e impostos por conta 
do município.

A e. relatora ainda ressalvou a possibilidade de condenação 
futura da sucessão de Luiz Henrique da Silveira e de Marco Antônio 
Tebaldi (processo desmembrado) e afastou a condenação da entidade 
favorecida à devolução, ao município, das verbas públicas repassadas 
em 2001/2002, sob o aspecto do protagonismo, na esfera cultural e 
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social, do Bolshoi, pois ofereceria muitas bolsas aos alunos.
Vou pedir a máxima vênia, pois foi uma das beneficiárias diretas dos 

atos de improbidade e se beneficiou com o aporte de valores. Atenta ao 
protagonismo e à função social que exerce, aplico isoladamente a pena 
de ressarcimento ao erário municipal, de forma solidária com os demais 
réus, em face da Lei 8.424/92, art. 12. No mais, em relação aos réus 
Sylvio Sniecikovski, Edson Busch Machado, Sérgio Ayres Filho, José 
Marcos de Souza, Yuri Alexandre Ribeiro e Joseney Braska Negrão, 
acompanho a relatora.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo retido, negar 
provimento à apelação do Instituto Bolshoi e dar parcial provimento à 
apelação do Ministério Público e à remessa oficial.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha: 
Pedi vista para melhor refletir sobre a controvérsia sub judice e, após 
a análise das provas existentes nos autos em cotejo com os votos já 
proferidos, acompanho a posição adotada pela e. relatora.

Na petição inicial, o Ministério Público Federal apontou, de forma 
minuciosa e com respaldo em pronunciamento exarado pelo Tribunal 
de Contas do Estado, as diversas irregularidades que envolveram a 
contratação do Teatro Estatal Acadêmico Bolshoi da Rússia, representado 
pela Paramount Advisory Services. Dentre elas, destacam-se:

– O “caso Bolshoi” é investigado há anos em Joinville, tanto pelo 
MPE quanto pelo MPF, e, até o momento (ajuizamento desta ação), 
não foi feita prova pelos investigados no sentido de que representam 
devidamente o grupo russo, ao contrário, as provas dão conta de que 
a criação do teatro foi um engodo, pois não representa tampouco é 
legítima filial do grupo Bolshoi de Moscou. Assim, a Prefeitura aceitou 
o ballet representado por “empresa fantasma”, sediada na Irlanda e 
representada por um brasileiro;

– quando da celebração do protocolo, não foram exigidos os atos 
constitutivos ou qualquer documento comprobatório do Teatro e da 
interveniente, tampouco as traduções juramentadas, de modo que 
não havia representantes legais no Brasil com poderes expressos para 
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responder administrativa e judicialmente;
– os atos constitutivos do Teatro e da Paramount não foram 

aprovados pelo governo brasileiro, não havendo autorização para 
funcionamento no país;

– o Bolshoi da Rússia não se fez representar na assinatura do 
convênio pelo ministro da Cultura russo ou por outro representante;

– não houve autorização do Legislativo municipal;
– não foi realizada licitação e os documentos referentes ao 

procedimento de inexigibilidade estão eivados de irregularidades, de 
acordo com o relatório do Tribunal de Contas do Estado, tais como: 
não foram apresentadas justificativas; não foi aferida a regularidade 
do funcionamento da empresa no Brasil; não houve formalização do 
processo administrativo; estabeleceram-se condições de pagamento 
em moeda estrangeira atrelada à variação cambial do dólar; governo 
repassou indevidamente a execução do contrato a particulares (Instituto 
de Artes Cênicas), porém continuou suportando os encargos financeiros 
e operacionais do contrato, que possui cláusula de prorrogação 
automática de vigência, contrariando novamente a Lei de Licitações. 
Conclui que há existência de dolo ao não justificar a inexigibilidade 
da licitação, porque a Lei nº 8.666/93 determina a formalização do 
processo administrativo mesmo nos casos de inexigibilidade, pois 
devem ser apresentadas as justificativas para a contratação;

– houve ilegalidade na isenção de taxas e impostos;
– ausência de previsão legal na LDO para suporte das despesas;
– não houve prestação de contas ao TCE;
– falta de investigação sobre o regular funcionamento da 

estrangeira Paramount. Quanto a essa empresa, relata o MPF que 
o seu representante, ao responder requisição do MPE, limitou-se a 
apresentar precários documentos redigidos em língua russa e por ele 
traduzidos e, ao ser exigida a comprovação da existência efetiva da 
Paramount, João Prestes revelou que não tinha acesso aos documentos 
estatutários. Registra o MP, ainda, que fez contato com o embaixador 
do Brasil na Irlarda e foi informado de que a Paramount foi dissolvida 
em julho de 2001, todavia causa espanto o fato de a empresa continuar 
recebendo recursos até julho de 2004, em uma conta em Chipre, 
considerado paraíso fiscal;
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– questiona por que o pagamento de royalties não foi feito em favor 
do governo russo, mas sim para uma conta localizada em paraíso fiscal, 
de titularidade da empresa Paramount;

– a excelência do serviço prestado pelo ballet em Joinville – referência 
nacional – não derroga nem revoga as ilegalidades cometidas pelos 
seus criadores;

– ao que tudo indica, o contrato já estava assinado antes de ter sido 
autorizada sua realização pela Câmara de Vereadores, sendo que a 
autorização prévia é condição de procedibilidade desse ato;

– ainda que houvesse prova de que a Paramount representa o ballet 
russo, há outras irregularidades, como a celebração de convênio de 
cooperação e parceria entre a Fundação Cultural e a Escola de Artes 
Cênicas para funcionamento do Teatro, bem como termo aditivo com a 
Paramount para uso da licença da marca Bolshoi, visto que não havia 
autorização do governo brasileiro para que funcionassem no país e 
sequer havia representante legal;

– a quase totalidade dos recursos auferidos pelo Instituto teve origem 
pública, de modo que se concebeu uma maneira privada de aplicar 
dinheiro público na expectativa de se esquivar de controles oficiais, 
como fiscalização do Tribunal de Contas;

– a Fundação Cultural foi constituída com a finalidade específica de 
executar o contrato, mas, por ser sem fins lucrativos, não poderia ser 
criada com o objetivo quase que exclusivo de dar execução ao contrato 
firmado pelo poder público municipal em virtude da indisponibilidade 
do interesse publico;

– o TCE atestou que houve pagamento de despesas sem documento 
comprobatório, que totalizou mais de 200 mil reais.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial 
procedência, nos seguintes termos (evento 30 – SENT192):

– considerando que os valores provenientes do município, repassados 
ao Teatro, não foram amparados pela LDO (2001) e superaram a 
autorização legislativa (2002), condenou o Teatro Bolshoi a devolver 
ao município os valores repassados nesses exercícios;

– quanto aos demais réus, julgou improcedente o pedido, sob os 
seguintes fundamentos:

a) a ausência de prévia autorização legislativa foi suprida com a 
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edição de lei posterior que ratificou o ato, cumprindo sua finalidade;
b) a carta rogatória juntada aos autos comprova que a Paramount 

representou o Teatro Bolshoi;
c) conquanto a dispensa do processo licitatório devesse ter sido 

precedida de processo administrativo com razões fundamentadas, a 
comprovação de que a Paramount era representante do Teatro torna 
evidente a dispensabilidade da licitação, restando descaracterizado o 
prejuízo ao erário;

d) estes réus, ao contrário do Teatro, somente executaram os termos 
do contrato, não havendo como imputar ao contador, ao presidente da 
Fundação e aos demais qualquer responsabilidade pelo cumprimento 
das diretrizes firmadas, a menos que houvesse conluio. Assim, ainda 
que tenham deixado de atuar com zelo, não há prova de dolo ou culpa, 
tampouco de que pretendiam desviar verbas.

Irresignadas, ambas as partes recorreram.
A e. relatora, Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein, proferiu voto, 

(a) acolhendo agravo retido, para indeferir o pedido de concessão de 
assistência judiciária gratuita ao réu Sylvio Sniecikovski, (b) dando 
provimento à apelação do Teatro Bolshoi, em face da ausência de 
prova de autorização para realização de despesas e da função social 
da atividade desenvolvida para a vida cultural do município, incluída 
a distribuição de bolsas de estudo, e (c) dando provimento à apelação 
do Ministério Público Federal, para condenar todos os demais réus, nos 
seguintes termos:

– Edson Busch Machado (representante da Fundação Cultural de 
Joinville), Sylvio Sniecikovski (secretário de Educação e Cultura do 
município) e Antônio João Ribeiro Prestes (sócio da Paramount):

“a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao Município de Joinville/
SC, no valor estimado de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) (...);

b) terão seus direitos políticos suspensos por 8 (oito) anos, a contar da data do trânsito 
em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado do prejuízo causado, 
especificamente, o valor de R$ 3.400.000,00 (três milhões e quatrocentos mil reais), a ser 
atualizado pelos índices oficiais até a data do efetivo pagamento;

d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber benefícios fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em 
julgado desta decisão, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;

e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por decorrência da prática 
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de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado 
ao art. 137, caput e parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.”

– Sérgio Ayres Filho (diretor administrativo e financeiro do Instituto 
Escola do Teatro Bolshoi) e José Marcos de Souza (chefe da Divisão de 
Contabilidade do município):

“a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao Município de Joinville/
SC, no valor estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil reais), tudo devidamente atuali-
zado pelos índices oficiais praticados no âmbito desta Justiça Federal até a data do efetivo 
pagamento;

b) terão seus direitos políticos suspensos por 8 (oito) anos, a contar da data do trânsito 
em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado do prejuízo causado, 
especificamente, o valor de R$ 1.400.000,00 (um milhão e quatrocentos mil reais), a ser 
atualizado pelos índices oficiais até a data do efetivo pagamento;

d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber benefícios fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em 
julgado desta decisão, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;

e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por decorrência da prática 
de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado 
ao art. 137, caput e parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.”

– Yuri Alexandre Ribeiro (diretor da Paramount, irmão de Antônio) 
e Joseney Braska Negrão (gerente da Paramount e diretora do projeto, 
esposa de Antônio):

“a) deverão ressarcir, solidariamente, os prejuízos causados ao Município de Joinville/
SC, no valor estimado de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), tudo devidamente atualiza-
do pelos índices oficiais praticados no âmbito desta Justiça Federal até a data do efetivo 
pagamento;

b) terão seus direitos políticos suspensos por 5 (cinco) anos, a contar da data do trânsito 
em julgado desta decisão;

c) pagarão, solidariamente, a multa de duas vezes o valor estimado do prejuízo causado, 
especificamente, o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser atualizado pelos 
índices oficiais até a data do efetivo pagamento;

d) ficarão proibidos de contratar com o poder público, ou receber benefícios fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, pelo prazo de 5 (cinco) anos, a contar do trânsito em 
julgado desta decisão, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual sejam sócios;

e) não mais poderão integrar a administração pública federal, por decorrência da prática 
de atos de improbidade administrativa, nos termos do art. 132, caput e inciso IV, combinado 
ao art. 137, caput e parágrafo único, ambos da Lei 8.112/90.”

O e. Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva, em voto-
vista, acompanhou a relatora no tocante à apelação do Teatro Bolshoi, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 31-356, 2017100

porém dela divergiu para negar provimento à apelação do Ministério 
Público Federal e à remessa oficial, ao fundamento de que a Lei nº 
8.429/92 visa a punir os agentes ímprobos, e não os maus gestores.

A e. Desembargadora Federal Marga Tessler proferiu voto-vista, nos 
seguintes termos:

“Trata-se de ação de improbidade movida pelo Ministério Público Federal contra An-
tônio João Ribeiro Prestes, Joseney Braska Negrão, Yuri Alexandre Ribeiro, Edson Busch 
Machado, Sylvio Sniecikovski, Sérgio Ayres Filho, Luiz Henrique da Silveira, Marco Antônio 
Tebaldi, José Marcos de Souza e Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil.

Em relação aos réus Luiz Henrique da Silveira e Marco Antônio Tebaldi, cujas partici-
pações foram objeto de agravo de instrumento, reexaminado em sede de Recurso Especial 
nº 1.217.927, houve cisão do processo, diante do avançado estágio de tramitação e da 
participação dos referidos agentes apenas no começo do processo.

No caso dos autos, o cerne da questão é o negócio formalizado entre a Prefeitura de 
Joinville (gestão Luiz Henrique) e a Fundação Cultural de Joinville, representada por Edson 
Busch Machado, em 15 de outubro de 1999, pelo Contrato 18/99, com a empresa estrangeira 
Paramount Advisory Services, com sede na Irlanda e, após, em paraísos fiscais, que seria 
a representante do Teatro Estatal Bolshoi da Rússia, representado no Brasil pelo cidadão 
Antônio Ribeiro Prestes.

O cerne da discussão gira em torno da criação e do funcionamento da Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil. O contrato seria nulo, contendo diversas ilegalidades na sua formalização, 
como ausência de autorização prévia do Legislativo, ausência de licitação ou sua justifica-
ção, isenção indevida de pagamento de impostos, cláusula de prorrogação automática do 
contrato e ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação para o suporte das despesas.

Pretende a anulação do contrato e a devolução de verbas ao erário. Sentença de parcial 
procedência, condenação do Instituto Bolshoi do Brasil à devolução, ao município de 
Joinville, dos valores repassados no exercício de 2001 e do montante pago em 2002. Tudo 
examinado, acompanho o voto da e. relatora na solução que deu ao agravo retido. O Sr. 
Sylvio Sniecikovski, como restou comprovado no processo 2004.72.01.006919-1, não vive 
de aposentadoria, mas tem recursos e patrimônio apreciável, de molde que não faz jus ao 
benefício da Lei 1.060/50.

Na questão de fundo, dado o tempo transcorrido e o tumultuado andamento, talvez 
hoje não se possa fazer a restauração para preservar a estrita legalidade. Está robustamente 
provado o quadro de ilegalidades cometidas em desfavor do erário, até por apuração do Tri-
bunal de Contas do Estado de Santa Catarina, em um total de R$ 2.755.871,82, referente aos 
exercícios 2001/2003, sem prestação de contas. Foram desviados recursos orçamentários do 
município. Foi grave a conduta de contratar empresa estrangeira sem as formalidades legais.

O Sr. Antônio João Ribeiro Prestes teve participação ativa e decisiva para a obtenção 
dos resultados.

Verifica-se ser incontroverso que a celebração do Contrato 18/99 passou ao largo do 
rito legal, ainda deixou taxas e impostos por conta do município.

A e. relatora ainda ressalvou a possibilidade de condenação futura da sucessão de Luiz 
Henrique da Silveira e de Marco Antônio Tebaldi (processo desmembrado) e afastou a con-
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denação da entidade favorecida à devolução, ao município, das verbas públicas repassadas 
em 2001/2002, sob o aspecto do protagonismo, na esfera cultural e social, do Bolshoi, pois 
ofereceria muitas bolsas aos alunos.

Vou pedir a máxima vênia, pois foi uma das beneficiárias diretas dos atos de improbi-
dade e se beneficiou com o aporte de valores. Atenta ao protagonismo e à função social que 
exerce, aplico isoladamente a pena de ressarcimento ao erário municipal, de forma solidária 
com os demais réus, em face da Lei 8.424/92, art. 12. No mais, em relação aos réus Sylvio 
Sniecikovski, Edson Busch Machado, Sérgio Ayres Filho, José Marcos de Souza, Yuri 
Alexandre Ribeiro e Joseney Braska Negrão, acompanho a relatora.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo retido, negar provimento à apelação 
do Instituto Bolshoi e dar parcial provimento à apelação do Ministério Público e à remessa 
oficial.

É o voto.”

Depreende-se da análise dos autos que as infrações imputadas aos réus 
foram devidamente comprovadas, mediante farto conjunto probatório, 
composto tanto por elementos colhidos na esfera extrajudicial como 
por provas produzidas em juízo.

Em seu parecer, o Ministério Público Federal opinou pelo provimento 
de seu apelo e do recurso interposto pelo Instituto Escola Bolshoi, 
porquanto “é instituição que não deve receber sanção tampouco ser 
condenada à devolução dos valores recebidos, tendo em vista que as 
condutas de improbidade devem ser imputadas às pessoas físicas” 
(evento 8 – PARECER1).

Eis a ementa de tal pronunciamento:
“Contratação pelo Município de Joinville do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no 

Brasil. Ação civil pública. Imputação de improbidade administrativa aos responsáveis pela 
celebração do contrato, que não teria observado as regras e os princípios que regulam a 
licitação e o contrato administrativo.

Embora o juízo de primeiro grau, em sentença, tenha reconhecido a existência das 
irregularidades e ilegalidades na contratação, entendeu não estar caracterizado o elemento 
subjetivo indispensável para a responsabilização dos agentes públicos e terceiros beneficiá-
rios dos atos de improbidade imputados. Condenou, entretanto, o Instituto Escola do Teatro 
Bolshoi no Brasil à restituição de todos os valores indevidamente recebidos.

Se há dados e indícios robustos quanto à criação de empresa estrangeira fantasma, apa-
rentemente constituída para gerir os interesses do Teatro Bolshoi da Rússia no Brasil, mas 
que na verdade foi utilizada para a remessa de recursos de origem pública para o exterior, 
especificamente para local conhecido como paraíso fiscal, sem controle fiscal, financeiro 
ou administrativo, o reconhecimento dos elementos subjetivos da conduta decorrem de sua 
própria consumação, já que não poderia chegar ao cabo sem o propósito de violar a lei.

Se existem também, por outro lado, elementos e dados que demonstram com clareza 
irregularidades e ilegalidades na contratação realizada entre o ente municipal e pessoa 
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jurídica estrangeira, presentes não só antes da celebração do pacto – como ausência de 
licitação ou da respectiva justificativa da inexigibilidade, na própria conclusão do pacto, 
etc. –, não parece ser possível a exclusão da responsabilidade dos agentes públicos e das 
demais pessoas que participaram de toda a negociação.

O Instituto Escola Bolshoi do Brasil, por sua vez, como postulado pelo Ministério Pú-
blico, é instituição que não deve receber sanção, tampouco ser condenada à devolução dos 
valores recebidos, tendo em vista que as condutas de improbidade devem ser imputadas 
às pessoas físicas.

Parecer pelo provimento de ambos os recursos.”

Transcrevo, ainda, trechos do referido parecer que se mostram 
relevantes para a solução da lide:

“(...) Em resumo, as condutas de improbidade seriam as seguintes: ausência de exigência 
de comprovação de que a empresa Paramount seria, de fato, representante da escola russa, 
ou de que Antônio Prestes seria o seu representante no Brasil, para fins de assinatura do 
protocolo de intenções e celebração de contrato; ausência de autorização prévia do Poder 
Legislativo municipal para que o Poder Executivo, na pessoa do prefeito municipal, proce-
desse à assinatura do protocolo de intenções e do contrato; não realização do procedimento 
licitatório, como também das razões pelas quais se configurava hipótese de inexigibilidade; 
e falta de investigação sobre o regular funcionamento da empresa estrangeira contratante 
no Brasil. Há o destaque ainda para a fixação do pagamento aos professores russos e à em-
presa Paramount em dólares americanos. Constam ainda como irregularidades: encargos 
financeiros suportados por entidade de direito público interno, ainda que a execução do 
contrato tenha sido feita por particulares; ilegalidade na previsão contratual que determina a 
isenção ao pagamento de taxas e impostos; existência de cláusula contratual que determina 
a prorrogação automática do contrato; ausência de inclusão, na lei orçamentária, de dotação 
para suporte das despesas com o Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; ausência de 
prestação de contas dos recursos repassados ao Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil; 
pagamento de despesas sem correspondente prova documental válida.

O juízo monocrático, em que pese tenha assentado a existência das ilegalidades e irre-
gularidades na contratação realizada, entendeu que os agentes públicos e as pessoas físicas 
sem vínculo com a administração, mas beneficiárias dos atos, não teriam praticado os atos 
de improbidade imputados. O fundamento daquele juízo para afastar as práticas ímprobas 
foi a ausência de comprovação do dolo ou da culpa dos réus. A solução da controvérsia, 
entretanto, não pode ser tão simplista.

O primeiro ponto que merece destaque é a existência de irregularidades na contratação 
realizada entre o Município de Joinville, a Fundação Cultural de Joinville e a sociedade 
empresária Paramount Advisory Services, representante do Teatro Estatal Acadêmico Bol-
shoi da Rússia. Sobre essas irregularidades, aliás, não há controvérsia.

Dentre as irregularidades apresentadas, a que mais chama a atenção diz respeito à au-
sência de prévio processo administrativo de inexigibilidade ou dispensa de licitação. Chama 
a atenção porque há elementos que apontam para um mecanismo, embora não explicita-
mente apresentado, de violação da impessoalidade e de desvio de verbas públicas. É isso, 
aliás, que os autores procuraram demonstrar com a imputação dos atos de improbidade. É 
preciso atenção especial para os dados dos autos, até mesmo porque esses mecanismos não 
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costumam ser explícitos. Desconsiderar isso pode levar à clara impunidade.
Isso não significa dizer que a criação do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil, 

sucessor do Instituto de Artes Cênicas de Joinville, pessoa jurídica de direito privado criada 
para a consecução dos objetivos do contrato, seja inválida ou que a escola não possa conti-
nuar em funcionamento. A imputação gira em torno dos que participaram das negociações 
que viabilizaram o desvio ilegal de dinheiro de natureza pública.

Pois bem. Sem adentrar na agilidade das negociações, que, dada a sua natureza, cos-
tumam se prolongar no tempo, houve, de fato, a celebração de um protocolo de intenções 
entre o município e sua fundação cultural com empresa jurídica estrangeira, sem a prévia 
aprovação do Poder Legislativo municipal. Não obstante, esse instrumento foi posteriormente 
aprovado pelo Legislativo. Se a submissão ao Legislativo de atos dessa natureza praticados 
pelo Executivo visa ao controle, parece que o exame e a ratificação, ainda que posteriores 
e pouco antes da celebração do contrato que teve por base esse mesmo ato, cumpriram seu 
objetivo. Houve o exame e o controle legislativo do ato. Do mesmo modo, há elementos que 
comprovam a representação do Teatro Estatal Bolshoi da Rússia pela Paramount Advisory 
Services, em que pese pareça nebuloso como se deu na ocasião em que firmados o protocolo 
de intenções e o contrato. A esse respeito, o juízo monocrático destacou a documentação 
que comprova a representação:

‘(...) documentação acostada aos autos (fls. 87/9/116-23, ofício da Diretoria de Relações 
Exteriores do Teatro Acadêmico Bolshoi da Rússia (fl. 116), ofício da Embaixada Russa no 
Brasil (fl. 123), bem como documentos constantes das fls. 99-120/1004-8. As informações 
prestadas pelo representante do TEABR, constantes da carta rogatória que instruiu a Ação 
Cautelar 200472010069161, corroboram as alegações dos réus de que a Paramount efeti-
vamente representou o ente estatal russo na intermediação, até 26.01.2007 (...).’

A ausência de licitação ou da justificada inexigibilidade, entretanto, não é irregularidade 
passível de convalidação. É vício grave, que viola não só a legalidade, mas a impessoali-
dade. A licitação é procedimento obrigatório em qualquer contratação realizada pelo poder 
público? Sim, de regra sim. Grosso modo, com a competitividade viabilizada pela licitação, 
assegura-se, de um lado, a impessoalidade e, de outro, a seleção da melhor proposta para a 
administração. É certo que há casos de dispensa e inexigibilidade, mas cuja demonstração 
também é regrada (‘Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, aliena-
ções, concessões, permissões e locações da administração pública, quando contratados com 
terceiros, serão necessariamente precedidos de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas 
nesta lei. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste 
entre órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo 
de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja qual 
for a denominação utilizada’).

Se a contratação da entidade russa se deu em razão da notória especialização, o que 
tornaria inviável a competição, deveria ser precedida da necessária justificativa. Não houve, 
entretanto, qualquer comprovação acerca da existência desse procedimento. Sobre o tema, 
veja-se o que estabelece o art. 26 da Lei 8.666/93, com redação dada pela Lei 9.648/98, 
aplicável à contratação realizada em 1999:

‘Art. 26. As dispensas previstas nos §§ 2º e 4º do art. 17 e nos incisos III a XXIV do 
art. 24, as situações de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, 
e o retardamento previsto no final do parágrafo único do art. 8º deverão ser comunicados 
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dentro de três dias a autoridade superior, para ratificação e publicação na imprensa oficial, 
no prazo de cinco dias, como condição para eficácia dos atos. (Redação dada pela Lei nº 
9.648, de 1998) Parágrafo único. O processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retar-
damento, previsto neste artigo, será instruído, no que couber, com os seguintes elementos: 
I – caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, quando 
for o caso; II – razão da escolha do fornecedor ou executante; III – justificativa do preço; 
IV – documento de aprovação dos projetos de pesquisa aos quais os bens serão alocados. 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998)’

Não é difícil intuir que, ausente a demonstração de que a licitação é inexigível, não só 
a eficácia do contrato fica prejudicada, como também a validade da própria contratação. 
Dessa maneira, uma vez violado o princípio da impessoalidade mediante a ausência de 
comprovação da inexigibilidade do procedimento de licitação e legalidade, em razão da 
inobservância do disposto na Lei 8.666/93, o Contrato 18/99 padece de vício insanável que 
compromete a sua validade. Deixando o administrador de cumprir o determinado na lei, 
como também deixando de justificar as razões pelas quais deixou de realizar a licitação 
– inexigibilidade –, é possível lhe imputar a prática de ato de improbidade? A resposta é 
obviamente afirmativa. É que a impossibilidade da escolha da proposta mais vantajosa para 
a administração causa, presumidamente, prejuízo ao erário. Mas não é só isso: há também 
a violação dos princípios que regem a administração pública, dentre os quais merecem 
destaque o da legalidade e a impessoalidade.

É difícil, neste caso, entender que não há comprovação do dolo. É que o administrador 
público está vinculado ao cumprimento do determinado na lei. Tanto é assim que o réu Edson 
Busch Machado, então presidente da Fundação Cultural de Joinville, entidade fundacional 
vinculada ao município que firmou o contrato com a Paramount, noticiou a existência do 
processo administrativo de inexigibilidade de licitação. Esse processo, contudo, não foi 
localizado, tampouco juntado aos autos. Ora, se sabia o administrador que deveria justificar 
a inexigibilidade, como dever inerente à qualidade de administrador, parece estar compro-
vada a intenção genérica de descumprir o determinado pela lei. Aliás, note-se que, em seu 
depoimento em juízo, Edson Busch Machado afirmou ter conhecimento da necessidade da 
realização do processo de licitação, como também da necessidade de formalização do pro-
cesso de inexigibilidade (evento 30, audiência 171, fls. 1505-06). Não fica difícil concluir 
que Edson praticou ato de improbidade que violou princípios da administração pública.

Nesse quadro, não parece ser possível desconsiderar a gravidade da conduta de contratar 
empresa estrangeira sem o cumprimento das formalidades legais, como também a prática 
de ato de improbidade administrativa.

Ainda quanto aos vícios da contratação realizada, é importante destacar que houve a 
participação ativa do réu Antônio João Ribeiro Prestes nos atos até aqui narrados e que 
culminaram com a ilegal contratação. Juntamente com o prefeito municipal de Joinville 
à época da contratação, ele foi um dos idealizadores da criação de uma escola de ballet 
no Brasil. Mas não é só isso: em 1998, subscreveu ações da empresa Paramount, então 
representante do Teatro Bolshoi, época em que já havia toda a negociação com o prefeito 
de Joinville para a criação da escola naquele município, tanto que o protocolo de intenções 
foi firmado alguns meses depois, e o contrato, na sequência, tudo no ano seguinte – 1999. 
Antônio, como acionista e representante da Paramount no Brasil, não só concorreu para a 
prática do ato sem a realização do prévio procedimento de licitação ou a comprovação da 
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inexigibilidade, mas também assinou o contrato e obviamente figura como beneficiário de 
toda a remuneração decorrente do contrato. Não é só isso: Antônio, na qualidade de acionista 
e controlador da Paramount, desde 1998 e na época da contratação, recebeu indevidamente 
valores de origem pública, como se verá a seguir.

É importante ter especial atenção em relação à empresa contratada – Paramount.
Esse dado merece atenção, porque é o pano de fundo que dá relevância para o exame 

dos fatos que embasaram a ação civil pública por improbidade. A empresa Paramount foi 
criada na Irlanda em 1998 e subscrita originalmente pelos irlandeses Willian Currna e 
Philip O’Donoghue, sendo que ambos os profissionais atuam no mercado com o exclusivo 
propósito de criar empresas para terceiros. Cerca de um mês depois, os subscritores iniciais 
foram substituídos por Jean Pierre e Nicola Jane, que foram gerentes da Paramount até 
novembro de 1998. Nessa data, os réus Joseney Negrão e Yuri Alexandre passaram a ser 
gerentes. Mas não é só: Antônio João Ribeiro Prestes subscreveu 998 cotas da Paramount, 
tornando-se sócio majoritário e controlador. É no mínimo curioso que uma empresa criada 
unicamente para terceiros em menos de quatro meses passe ao controle acionário do réu 
Antônio, um dos idealizadores de todo o esquema de contratação ilegal.

Além de ser acionista majoritário, Antônio também passou a ter procuração da empresa 
Paramount para funcionar como seu representante no Brasil.

O mais curioso é que a empresa foi criada na Irlanda, funciona como representante de 
uma instituição russa e tem sua conta bancária em um paraíso fiscal – Chipre. Também é 
curioso que, formalizada a negociação em 1999, foi dissolvida em 2001 e aparentemente 
sucedida por uma Paramount sediada nas Ilhas Seicheles, obviamente sem o réu Antônio 
como acionista. Todo esse diagrama empresarial é no mínimo curioso e aponta com certa 
obviedade para a tese de que a Paramount funcionou como uma empresa fantasma para o 
desvio de verbas públicas.

Isso porque houve vários pagamentos, como decorrência do Contrato 18/99, realizados 
pela Fundação Cultural de Joinville, cuja receita é composta por verbas repassadas pelo 
município. Atente-se, certamente não se está aqui a discutir a validade da representação do 
Teatro Bolshoi pela Paramount, dado que aliás é confirmado pelo próprio Bolshoi. Tanto que 
os professores ministraram aulas na instituição criada para dar cumprimento aos termos do 
contratado, ou seja, para viabilizar a utilização de todo o aparato técnico da escola russa. O 
que se questiona é a legalidade dos valores pagos à Paramount, isso porque não foram pagos 
ao Bolshoi, tampouco há qualquer menção ou comprovação de que os valores recebidos 
como contraprestação à utilização do aparato técnico da escola foram repassados. O que 
se tem, na realidade, é o repasse dos valores contratados – verbas de origem pública – para 
a conta da Paramount irlandesa no Chipre, pelo menos até 2004.

Há um detalhe importante em tudo isso: a Paramount irlandesa foi dissolvida em 2001 
e Antônio deixou de ser acionista em 2000. A esse respeito, note-se o depoimento do réu 
Antônio:

‘(...) E eu nesse ínterim insisti para que a gente... para que eu saísse da empresa, inclusive 
porque eu estava vindo para o Brasil, e saísse a Jô, saísse o Yuri, e finalmente, em meados 
de 2000, aí eu não vou lembrar agora o mês, a empresa que tratava de toda essa questão, a 
Paramount, me informou que eu assinasse alguns documentos, a Jô também, e os nossos 
nomes foram retirados da empresa e nós passamos... paramos de fazer parte da empresa.’

Os valores pagos pela Fundação Cultural de Joinville foram repassados até 2004 para 
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a Paramount irlandesa, já dissolvida desde 2001, mas com a conta ativa no Chipre. É im-
possível não perceber esse esquema.

Desse modo, Antônio, como acionista majoritário, controlador e representante da Pa-
ramount, claramente utilizada apenas para percepção de verbas públicas como pagamento 
dos valores fixados no contrato celebrado entre a Paramount e o Município de Joinville, foi 
beneficiário dos atos de improbidade que causaram prejuízo ao erário e violaram princípios 
da administração pública.

Ainda quanto à celebração do contrato, veja-se que uma das cláusulas contratuais pre-
viu que os pagamentos realizados à empresa contratante – Paramount – não poderiam ser 
considerados aspecto material de qualquer taxa ou imposto, ou seja, os valores referentes ao 
contrato e depositados na conta do Chipre não estariam sujeitos à tributação. Sem adentrar 
na possibilidade ou não de se estabelecer isenção tributária por meio de contrato, parece 
claro que a exclusão da tributação também proporcionou a exclusão de qualquer fiscalização 
sobre os valores depositados em conta no exterior.

Eis os valores depositados na conta da Paramount no Chipre até o ano de 2004: dois 
mil dólares mensais, cento e vinte mil dólares por ano para que fosse utilizada a expressão 
‘Escola do Teatro Bolshoi no Brasil’, os programas e as metodologias de ensino e a pos-
sibilidade de envio de alunos para estagiar no teatro em Moscou, mais dez mil dólares no 
período de estruturação da escola – 07/99 até 12/99.

Mas os atos de improbidade praticados não se esgotaram aí. Há mais fatos que emba-
saram a imputação. Além de toda a celebração ilegal e todo o diagrama empresarial até 
aqui apresentados, há irregularidades após a conclusão do contrato. Para a consecução dos 
objetivos do Contrato 18/99, foi criada, em janeiro de 2000, uma pessoa jurídica de direito 
privado que recebeu inicialmente a denominação de Instituto de Artes Cênicas de Joinvil-
le, posteriormente denominada Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil. A escola foi 
criada pelos réus Sylvio Sniecikovski, que foi seu presidente, e Edson Busch Machado. 
O réu Antônio também integrou a escola, mas no conselho consultivo. Na data de criação 
da escola, também foi celebrado um convênio de cooperação e parceria com a Fundação 
Cultural de Joinville. A partir desse convênio, a Fundação Cultural de Joinville repassou à 
escola a execução do Contrato 18/99.

Durante o funcionamento do Instituto Escola, houve o repasse de verbas de origem 
pública, tudo sem que houvesse previsão na lei de diretrizes orçamentárias do município, 
cuja importância chegou a mais de três milhões de reais, nos anos de 2001 e 2002. O mais 
alarmante é que não houve prestação de contas ao Tribunal de Contas competente, em que 
pese a transferência e a utilização de recursos públicos.

O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, no Relatório de Inspeção 85/2005, 
concluiu que

‘a Prefeitura Municipal despendeu recursos orçamentários e extraorçamentários, em favor 
da Escola do Teatro Bolshoi, relativamente ao exercício de 2001, na importância de R$ 
1.864.264,41 (um milhão, oitocentos e sessenta e quatro mil, duzentos e sessenta e quatro 
reais e quarenta e um centavos) e, no de 2002, R$ 891.607,41 (oitocentos e noventa e um 
mil, seiscentos e sete reais e quarenta e um centavos), atingindo um total de R$ 2.755.871,82 
(dois milhões, setecentos e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e um reais e oitenta 
e dois centavos).’
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Além disso, aquele Tribunal de Contas apurou também que a Fundação Cultural de 
Joinville repassou ao Instituto Escola montante superior a três milhões de reais no período 
de 1999 até 2003. Lembre-se que a Fundação Cultural é instituição subordinada à Secretaria 
de Cultura do município. Quanto a esses valores, também não houve prestação de contas.

É dever de todo aquele que recebe recursos de natureza pública a prestação de contas. 
Se não há a prestação de contas por quem recebe recursos públicos, há ato de improbidade, 
conforme, aliás, dispõe o art. 11, inciso VII, da Lei de Improbidade. Note-se que o dever 
de prestar contas foi estabelecido no próprio convênio celebrado entre a Fundação Cultural 
de Joinville e o Instituto Escola.

Desse modo, administradores, controladores, gerentes, diretores de pessoas jurídicas de 
direito privado que recebem recursos públicos podem sofrer imputação pela prática de atos 
de improbidade referentes à ausência de prestação de contas. Não se trata de prestação de 
contas a destempo, mas ausência de prestação de contas. Não se sabe se o dinheiro repassado 
pelo município foi corretamente aplicado ou sequer aplicado para os fins estabelecidos.

Há mais. Os auditores do Tribunal de Contas estadual identificaram ainda o pagamento 
de despesas sem documento comprobatório ou mediante documento comprobatório inválido; 
o descontrole dos repasses de verbas municipais; a utilização de recursos municipais para 
custeio de despesas de terceiros; a apropriação de despesas em dotações orçamentárias 
de outros projetos e atividades; a realização de despesas sem caráter público; e despesas 
extraorçamentárias irregulares com a festa de inauguração da Escola do Teatro Bolshoi. É 
óbvio que, desde a assinatura do inválido contrato, há elementos suficientes para a respon-
sabilização pelo flagrante prejuízo ao erário e pela violação dos princípios da administração 
pública imputáveis aos réus Edson Busch e Antônio Ribeiro, como anteriormente referido. 
Quanto aos demais réus e aos atos imputados, o Ministério Público Federal, nas razões da 
apelação, bem delimita a imputação:

‘(...) JOSENEY BRASKA NEGRÃO, articuladora da Paramount junto ao marido AN-
TÔNIO, concorreu para assinatura do Contrato n° 18/99 e do seu Termo Aditivo, benefi-
ciando-se destes por meio de sua participação na empresa, conforme evidenciado no de-
poimento de ANTÔNIO acima transcrito. Também beneficiou-se diretamente dos irregu-
lares repasses de verbas efetuados pelo município e pela Fundação Cultural de Joinville, 
em desacordo com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais do 
município para os respectivos exercícios, e das despesas irregulares realizadas pela Escola 
do Teatro Bolshoi em Joinville e pela Fundação Cultural de Joinville. No tocante às despe-
sas irregulares, salta aos olhos a quantia de R$ 74.419,00 (setenta e quatro mil, quatrocen-
tos e dezenove reais) cobrada pela ré JOSENEY para prestar ‘assessoria para definição do 
perfil da Escola do Teatro Bolshoi no Brasil’. A contratação da ré para essa tarefa ocorreu 
após licitação na modalidade convite, a qual foi coincidentemente vencida pela ré. Assim 
deu-se a fraude. Foi realizado simulacro de licitação pela Fundação Cultural de Joinville, 
sob n° 11/99, para dar aparência de legalidade à contratação da ré para prestar assessoria 
completamente desnecessária, visto que o projeto já estava detalhado antes mesmo da 
contratação, conforme se extrai do depoimento do esposo de JOSENEY, o também réu 
ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO PRESTES, que afirmou: ‘(...) Eu voltei a Moscou e eu me 
lembro que eu passei durante todo o mês de setembro quase que diariamente me reunindo 
com o senhor Alexandre Bogatyreov e com algumas outras pessoas do Bolshoi, para mon-
tar toda uma concepção já bem detalhada desse projeto (...)’ (fl. 1.488). Importante frisar 
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que, embora a ré tenha cobrado a importância de R$ 74.419,00 (setenta e quatro mil, qua-
trocentos e dezenove reais) para executar tal ‘assessoria’, os valores pagos a ela, segundo 
as notas de empenho e os recibos apresentados aos fiscais do TCE, somaram R$ 76.419,58 
(setenta e seis mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta e oito centavos), ou seja, R$ 
2.000,58 (dois mil reais e cinquenta e oito centavos) a mais do que o devido. Reforça a 
desnecessidade de contratação da ré JOSENEY para elaborar o perfil da escola o item 5.1 
do Contrato n° 18/99: ‘A empresa garante, conforme os termos da carta do TEATRO data-
da de 29.09.98 e do protocolo de intenções datado de 20.07.99, que um representante do 
TEATRO ficará encarregado de coordenar com a FUNDAÇÃO todas as atividades relacio-
nadas com a criação e o funcionamento da ESCOLA, entre estas: a) consultas e apoio no 
período de elaboração e aprovação do programa da ESCOLA; b) controle das atividades 
da ESCOLA e da atuação dos professores russos; c) consultas relacionadas com a prática 
pedagógica e o processo de ensino da ESCOLA; d) participação nos exames de final de ano 
e tomada de decisão quanto à escolha de alunos para estagiar no TEATRO’. Como se pode 
observar com uma leitura perfunctória dessa cláusula, um representante do Teatro seria 
responsável, em parceria com a Fundação, por coordenar todas as atividades relacionadas 
com a criação e o funcionamento da escola. Sendo assim, a contratação da ré para executar 
a mesma tarefa não teve razão de ser, senão para o desvio de mais dinheiro público. As 
irregularidades do processo licitatório n° 11/99 estão perfeitamente demonstradas no rela-
tório de lavra dos fiscais do TCE às fls. 306-310, no qual se conclui que houve, no que toca 
a este ponto, violação dos princípios de moralidade, legalidade, impessoalidade e isonomia. 
E mais, há nos autos elementos suficientes a demonstrar que a ré JOSENEY, embora afir-
masse ser apenas coordenadora pedagógica da escola, estava efetivamente à frente desta, 
como sua administradora, possuindo ingerência sobre os atos ímprobos que por meio dela 
foram praticados. Com efeito, ao contrário da afirmação da ré, em seu depoimento pessoal, 
SÉRGIO AYRES FILHO, diretor administrativo-financeiro (2000 a 2003) e diretor admi-
nistrativo (2003 a 2005), disse ter sido contratado pela ré, diretora-geral do projeto, que era 
a pessoa a quem se reportava e que centralizava a organização da parte administrativa da 
escola. Segundo o referido réu, organizar a parte administrativa significava organizar a 
documentação de uma empresa privada, desde a criação do CNPJ, a contratação de funcio-
nários de contabilidade para fazer o serviço contábil, o estabelecimento das decisões prin-
cipais para o funcionamento da escola (fls. 1.511-1.513). O representante do Teatro Bolshoi 
no Brasil, Walter Carmello, disse que, ‘no processo de contratação’, foi entrevistado pri-
meiro por SÉRGIO AYRES, ‘e a entrevista final [foi] com a Professora Jô Braska’ (fl. 
1.480). Portanto, se a ré JOSENEY fosse apenas a coordenadora pedagógica, como afirmou, 
não teria sentido dar a palavra final na contratação de um diretor administrativo-financeiro, 
exceto se estivesse agindo além de suas atribuições ou se, de fato, fosse a diretora-geral do 
projeto. Nesse contexto, resta clara a responsabilidade da ré JOSENEY BRASKA NEGRÃO, 
que, além de sócia e gerente da Paramount, foi também administradora da instituição cria-
da para dar execução ao contrato firmado entre aquela empresa e o Município de Joinville. 
Assim agindo, as condutas perpetradas pela ré JOSENEY BRASKA NEGRÃO caracterizam 
os atos de improbidade previstos no art. 10, incisos IX e XI, combinado com o art. 3°, 
ambos da Lei n° 8.429/92. (...) SÉRGIO AYRES FILHO, na qualidade de diretor adminis-
trativo-financeiro do Instituto Escola do Teatro Bolshoi no Brasil até 1° de agosto de 2003 
e diretor administrativo até junho de 2005, contribuiu para o ordenamento e a efetivação 
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das despesas irregulares destacadas. Também deixou de cumprir com as obrigações de 
realização de procedimento licitatório para realização de despesas custeadas com recursos 
de origem pública e de prestação de contas dessas despesas. Em seu depoimento pessoal, 
o réu SÉRGIO confirmou a existência de projetos realizados sem efetuar licitação e o tra-
tamento da escola como se fosse uma instituição privada, sem efetuar licitação ou prestar 
contas, ou seja, o Município arcou com todos os gastos relativos à criação da Escola (di-
nheiro para criação e manutenção, automóvel, mobiliário e local para o funcionamento), 
que era administrada por seus ‘criadores’ como uma empresa privada, com total desconsi-
deração pelos princípios que regem todos os que administram bens e dinheiro públicos, 
especialmente no que se refere à licitação e à prestação de contas. A Lei 8.666/93, no pa-
rágrafo único do artigo 1°, estabelece, de modo a não deixar dúvida: ‘subordinam-se ao 
regime desta lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, 
as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, pelos estados, pelo Distrito Fe-
deral e pelos municípios’. Assim agindo, as condutas perpetradas pelo réu SÉRGIO AYRES 
FILHO caracterizam os atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VIII, IX e XI (...) 
e) SYLVIO SNIECIKOVSKI, na condição de secretário de Educação e Cultura do Muni-
cípio de Joinville, participou da criação do INSTITUTO ESCOLA DE ARTES CÊNICAS 
DE JOINVILLE, tornando-se presidente deste. O INSTITUTO, entidade privada criada 
com o ilícito propósito de dar execução ao contrato firmado entre o Município de Joinville 
e a Paramount, celebrou convênio, firmado por SYLVIO e pelo também réu EDSON BUS-
CH MACHADO, representando a Fundação Cultural de Joinville, que possibilitou o repas-
se indevido da execução do Contrato n° 18/99 ao INSTITUTO, em fraude aos princípios 
que devem reger a administração pública. À frente do INSTITUTO, também deixou de 
cumprir com as obrigações de realização de procedimento licitatório para realização de 
despesas custeadas com recursos de origem pública e de prestação de contas dessas despe-
sas. Também firmou indevidamente, alegadamente sem ler seus conteúdos, documentos em 
nome do instituto que presidia. Se assim o fez, agiu mal e indevidamente na gestão da 
coisa pública e optou por assumir os riscos daí decorrentes, não podendo, com tal argumen-
to, desvencilhar-se de suas responsabilidades. Desse modo, as condutas perpetradas pelo 
réu SYLVIO SNIECIKOVSKI caracterizam os atos de improbidade previstos nos arts. 10, 
incisos VIII, IX e XI, e 11, caput e inciso I, ambos da Lei n° 8.429/92. f) YURI ALEXAN-
DRE RIBEIRO, articulador da Paramount junto ao irmão ANTÔNIO, concorreu para as-
sinatura do Contrato n° 18/99 e do seu Termo Aditivo, beneficiando-se destes por meio de 
sua participação na empresa. A participação de YURI na Paramount está cabalmente 
comprovada pelo documento de fl. 112-v, por ele assinado na condição de diretor da Para-
mount, e pelo depoimento de ANTÔNIO JOÃO RIBEIRO PRESTES, em trecho que no-
vamente se transcreve: ‘eu entrei como sócio da Paramount, e como necessitava de, por 
legislação da Irlanda, onde ela foi originalmente criada, é, é a necessidade de mais duas 
pessoas que participassem, eu pedi às duas pessoas mais próximas que eu tenho, que é a 
minha esposa Jô e o meu irmão Iuri (sic), que se tornassem sócios é, da empresa, com a 
participação infima, né’. Nessa condição, beneficiou-se diretamente dos irregulares repas-
ses de verbas efetuados pelo município e pela Fundação Cultural de Joinville, em desacor-
do com as leis de diretrizes orçamentárias e as leis orçamentárias anuais do município para 
os respectivos exercícios, e das despesas irregulares realizadas pela Escola do Teatro 
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Bolshoi em Joinville e pela Fundação Cultural de Joinville. Assim agindo, as condutas 
perpetradas pelo réu YURI ALEXANDRE RIBEIRO caracterizam os atos de improbidade 
previstos no art. 10, incisos IX e XI, combinado com o art. 3°, ambos da Lei n° 8.429/92. 
g) JOSÉ MARCOS DE SOUZA, chefe da Divisão de Contabilidade do Município de 
Joinville à época dos fatos, permitiu o pagamento de despesas não autorizadas em lei, sem 
documento comprobatório válido, bem como a realização de despesas sem o necessário 
processo licitatório. Aliás, no que concerne à Divisão de Contabilidade do município, o 
Decreto 4.608/82, que trata do regimento interno da Prefeitura de Joinville, estabelece que 
compete a essa divisão, da qual o réu JOSÉ MARCOS DE SOUZA era chefe, executar a 
contabilização orçamentária, financeira e patrimonial do município de acordo com a legis-
lação em vigor. Desse modo, tinha como obrigação constatar se as despesas pagas com 
recursos da Prefeitura estavam documentalmente demonstradas, se estavam devidamente 
empenhadas, em rubrica própria, e se faziam parte da lei orçamentária municipal. Também 
cabia à divisão chefiada pelo réu JOSÉ MARCOS DE SOUZA acompanhar a execução do 
orçamento em todas as suas fases, mediante o empenho prévio das despesas, proceder a 
análise prévia da despesa e exames dos documentos em geral, destinados à escrituração, 
promover o exame e a conferência dos processos de pagamentos, tomando as providências 
cabíveis quando se verificassem irregularidade ou falhas. Sendo assim, cabia ao réu JOSÉ 
MARCOS DE SOUZA, na condição de chefe do setor que efetuava o registro contábil e o 
controle orçamentário da Prefeitura, conferir a regularidade de cada despesa antes de de-
terminar o seu empenho/liquidação/pagamento. Portanto, é inaceitável a justificativa 
apresentada por esse réu em seu interrogatório, e aceita pelo juízo, de que, não sendo o 
ordenador da despesa, simplesmente recebia os balancetes e os encaminhava ao Tribunal 
de Contas do Estado. O réu trabalhou por mais de trinta anos no setor de contabilidade da 
Prefeitura de Joinville e, como chefe deste, suas atribuições iam muito além de simples-
mente receber balancetes e remetê-los para um ou outro lugar, tinha a obrigação legal de 
zelar pelo respeito às regras legais e pela regularidade dos gastos municipais, o que não fez 
no que se refere às contas relacionadas à Escola do Balé Bolshoi no Brasil. Se agiu como 
simples repassador de documentos, como afirma, exerceu mal sua função e por isso deve 
responder. Assim agindo, as condutas perpetradas pelo réu JOSÉ MARCOS SOUZA ca-
racterizam os atos de improbidade previstos no art. 10, incisos VIII, IX e XI, da Lei n° 
8.429/92. (...)’

Outro ponto abordado na decisão recorrida foi a condenação do Instituto Escola do 
Teatro Bolshoi do Brasil à devolução das verbas públicas indevidamente repassadas pelo 
município. Sobre o ponto, houve recurso do Instituto Escola, no qual postula a reforma 
da decisão. O Ministério Público também postulou a reforma da decisão no ponto, cujos 
fundamentos serão a seguir reproduzidos:

‘(...) No que se refere ao réu INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO 
BRASIL, de rigor se reconhecer que, dentre todos os réus, o Balé Bolshoi é o único que 
deve ser absolvido. De efeito, essa pessoa jurídica não tem responsabilidade pelos atos 
praticados por seus ex-diretores. Sua atual diretoria também não tem relação com os ex-
-diretores, ora réus. Em verdade, o Balé Bolshoi foi criado para ser usado pelos réus como 
instrumento para sangrar os cofres públicos. Uma vez que não concorreu para o ilícito, 
e também não se locupletou com os diversos ilícitos praticados pelos demais demanda-
dos, é forçoso reconhecer a inocência do Bolshoi nesse caso. A pessoa jurídica, que hoje 
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faz um belo trabalho social no município, não pode pagar pelos absurdos praticados no 
passado. Se seus ex-diretores se enriqueceram ilicitamente, usando essa pessoa jurídica 
como escudo e trampolim, ela – pessoa jurídica – não pode pagar, quase dez anos depois. 
Não é desairoso registrar, todavia, que se mostra insustentável a condenação, pelo juízo a 
quo, unicamente da pessoa jurídica INSTITUTO ESCOLA DO TEATRO BOLSHOI NO 
BRASIL à devolução, ao Município de Joinville, dos valores repassados no exercício de 
2001, assim como do montante pago no exercício de 2002 que ultrapassou a previsão da 
lei orçamentária anual para aquele ano, completamente dissociada da condenação de seus 
gestores ou dos servidores públicos que, por intermédio de suas condutas, permitiram tais 
repasses. A pessoa jurídica é uma ficção criada pelo ordenamento, suas deliberações são 
reflexos diretos das condutas de seus gestores.’

Em razão do exposto, manifesta-se o Ministério Público Federal pelo provimento dos 
recursos.”

Com efeito, o acervo probatório existente nos autos corrobora a 
versão de que, efetivamente, foram praticadas inúmeras irregularidades 
nas fases pré e pós-contratação, com efetiva participação de todos os 
réus.

Ainda que se argumente que a ausência de prévia autorização 
legislativa foi suprida com a edição da Lei Municipal nº 4.010/99 e, 
no curso do feito, houve a comprovação da representação da Escola 
pela Paramount, é certo que o procedimento licitatório e os demais atos 
resultantes da aludida contratação estão eivados de irregularidades que, 
contextualizadas, denotam a clara intenção (dolo) de aplicar recursos 
públicos ilegalmente.

E não se trata de atos isolados ou pontuais, mas, sim, de um conjunto de 
irregularidades que evidencia o intuito dos réus de se locupletarem com 
verbas públicas. “A improbidade é ilegalidade tipificada e qualificada 
pelo elemento subjetivo da conduta do agente” (REsp nº 827.445-SP, 
relator para acórdão Ministro Teori Zavascki, DJE 08.03.2010).

Nesse contexto, é lícito afirmar que, se, por um lado, a inobservância 
de regras de licitação não é, por si só, suficiente para caracterizar 
improbidade administrativa, por outro, há fortes indícios de cometimento 
de fraude que transcendem a ocorrência de meras irregularidades, com 
afronta aos princípios que regem a administração pública.

Dadas as circunstâncias do caso concreto, as penalidades aplicadas 
pela relatora afiguram-se adequadas e suficientes, pautando-se pela 
proporcionalidade, pela razoabilidade e pelo caráter moralizador da 
sanção.
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Conquanto me sensibilize com a situação do servidor José Marcos 
de Souza, restou comprovado que, na condição de chefe da Divisão de 
Contabilidade do Município de Joinville à época dos fatos, permitiu 
o pagamento de despesas não autorizadas em lei, ainda que fosse 
atribuição daquela divisão executar a contabilização orçamentária, 
financeira e patrimonial do município, de acordo com a legislação em 
vigor, e acompanhar a execução do orçamento em todas as suas etapas. 
Ademais, ninguém é obrigado a cumprir ordem ilegal, as irregularidades 
apontadas não foram denunciadas oportunamente e a sua atuação 
contribuiu para o cometimento do ilícito.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo retido, dar 
provimento à apelação do Instituto Escola do Teatro Bolshoi e dar 
provimento à apelação do Ministério Público Federal e à remessa oficial.

É o voto.

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5026963-49.2016.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle

Agravante: José Renan Vasconcelos Calheiros
Advogado: Dr. Fernando Cesar de Souza Cunha

Agravada: Karina Pichsenmeister Palma
Advogado: Dr. Rafael Severino Gama

Interessada: Dilma Vana Rousseff
Procuradores: Dra. Lisiane Ferrazzo Ribeiro

Dr. Rafael da Silva Victorino
Interessado: Jorge Ney Viana Macedo Neves

Advogado: Dr. Fernando Cesar de Souza Cunha
MPF: Ministério Público Federal

Interessada: União – Advocacia-Geral da União
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EMENTA

Administrativo. Processual Civil. Ação popular. Agravo de 
instrumento. Manutenção das prerrogativas do cargo de presidente da 
República. Ato praticado em processo de impeachment. Inadequação 
da via eleita.

Há que se considerar o conteúdo jurídico-político do processo de 
impeachment e da competência da Suprema Corte para apreciar os atos 
praticados durante esse mesmo processo, que tem seu curso na Corte 
Legislativa, máxime considerando que a lesividade do ato praticado, 
a par da alegada ofensa ao patrimônio público, refere violação da 
legislação relativa ao impeachment (Lei nº 1.079/50), uma vez que esta 
não prevê os privilégios atacados na presente ação. Inadequação da via 
eleita da ação popular para questionar o ato praticado.

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 ao agravo de instrumento, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 14 de dezembro de 2016.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Trata-
se de agravo de instrumento interposto de decisão que concluiu pela 
competência da Justiça Federal e pela adequação da via eleita, proferida 
em ação popular movida por Karina Pichsenmeister Palma em face de 
Dilma Vana Rousseff, José Renan Vasconcelos Calheiros, Jorge Ney 
Viana Macedo Neves e União, objetivando, em síntese, a anulação do 
ato de manutenção, durante o período de afastamento da Presidência, 
das prerrogativas do cargo relativas ao uso de transporte aéreo da 
presidente da República, e, também, caso tenha surtido algum efeito, a 
reparação integral pelos danos financeiros emergentes desse ato.

O recorrente sustenta: o cabimento do agravo de instrumento; que 
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a decisão merece ser reformada por ter sido o ato atacado praticado 
pelo Senado Federal, nos autos da Denúncia 01/2016 (impeachment), 
em sua função institucional, não sendo a ação popular a via adequada 
para impugná-lo; que o ato foi praticado na condução de processo de 
impedimento, tendo natureza judicialiforme; que a pretensão deve ser 
direcionada ao presidente do STF, na qualidade de presidente do processo 
de impeachment no Senado Federal (ADPF 378); que os atos praticados 
estão submetidos ao controle excepcional do Poder Judiciário, com a 
competência do Supremo Tribunal Federal e, estritamente, no que toca 
à observância do devido processo legal, do contraditório e da ampla 
defesa, consistentes no atendimento ao rito da Lei nº 1.079/50 e da 
ADPF 378. Postula a concessão de efeito suspensivo ante a inadequação 
da via eleita, a impossibilidade de o Judiciário adentrar na questão e a 
incompetência do mm. juízo de primeiro grau para processar e julgar a 
ação. Ao final, postula a extinção, sem julgamento do mérito, da ação 
de origem.

Deferida a antecipação de tutela recursal (evento 2 – DEC1).
Com contrarrazões, vieram os autos a julgamento.
O parecer do MPF (evento 20 – PARECER1) é pelo desprovimento 

do recurso.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Ao 
receber o recurso, assim me manifestei:

“Eis o teor da decisão recorrida:
‘Trata-se de ação popular, com pedido liminar, ajuizada por KARINA PICHSENMEIS-

TER PALMA em face de DILMA VANA ROUSSEFF, JOSÉ RENAN VASCONCELOS 
CALHEIROS, JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES e UNIÃO, objetivando, em sín-
tese, a anulação do ato de manutenção, durante o período de afastamento da Presidência, 
das prerrogativas do cargo relativas ao uso de transporte aéreo da presidente da República, 
e, também, caso tenha surtido algum efeito, a reparação integral pelos danos financeiros 
emergentes desse ato.

A demandante fundamenta suas pretensões com os seguintes argumentos: (a) violação 
aos princípios de moralidade, impessoalidade e eficiência, pois, além de o país enfrentar 
gravíssima crise econômico-fiscal, DILMA VANA ROUSSEFF não possuiria agenda pú-
blica que justificasse a utilização de aeronave pública; (b) existência de vício formal, pois 
resoluções legislativas não se prestariam para estabelecer benefícios a outros poderes, sendo 
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necessária a utilização do processo legislativo ordinário para tanto; (c) ausência de interesse 
público que justifique a utilização de aeronave pública por agente político afastado de seu 
cargo público; (d) o ato lesivo está em confronto com as medidas tomadas por DILMA 
VANA ROUSSEFF, em abril de 2015, quando editou o Decreto nº 8.432, restringindo o uso 
de aviões da FAB por ministros de Estado; e (e) existência de violação à lei relativa ao pro-
cesso de impeachment, Lei nº 1.079/1950, que não prevê a utilização do direito questionado.

Levando em consideração que a presente ação popular pretende a anulação de ato rela-
cionado às prerrogativas dos chefes institucionais do Poder Executivo e de uma das Casas 
do Poder Legislativo – ainda que o primeiro deles esteja afastado com fundamento no art. 
86, § 1º, II, da Constituição Federal –, este juízo determinou a intimação dos demandados 
para possibilitar a apresentação de manifestação prévia à apreciação do pedido antecipatório, 
no prazo de 72 horas (evento 8, DESPADEC1).

Instado, o Ministério Público Federal apresentou parecer nos seguintes termos: (a) re-
quer a intimação da União para que informe a existência de ações populares ajuizadas até 
o presente momento, de modo a evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias 
caso decididas separadamente; e (b) no mérito, afirma não haver indicativos mínimos de 
desvirtuamento dos princípios administrativos basilares da moralidade e da impessoalida-
de e que a suspensão das funções presidenciais referem-se àquelas arroladas no art. 84 da 
Constituição da República, entre as quais não se inclui a trazida à discussão pela demandante 
(evento 25, PROMOÇÃO1).

RENAN VASCONCELOS CALHEIROS e JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES, 
representados pela Advocacia do Senado Federal, manifestaram-se, preliminarmente, no 
sentido de que: (a) o 1º vice-presidente do Senado Federal é parte ilegítima na demanda, 
visto que a parte-autora não apontou qualquer fato ou ato a justificar sua inclusão no polo 
passivo; (b) a instauração do processo de impedimento contra o presidente da República 
e o seu devido processamento são de competência privativa do Senado Federal, na forma 
do art. 52, I, da Constituição Federal, não sendo possível a intervenção do Poder Judiciá-
rio por se tratar de ato interna corporis; (c) o juízo de primeiro grau é incompetente para 
processar e julgar a presente ação popular, pois os atos praticados pelo Senado Federal no 
processo de impedimento estão submetidos ao controle excepcional do Poder Judiciário, 
com a observância da competência originária do Supremo Tribunal Federal, nos termos 
do art. 102, I, a, b e c, da Constituição Federal; e (d) a fim de evitar burla à competência 
originária dos tribunais, o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 dispõe que não será cabível, no 
juízo de primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato 
de autoridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, 
motivo pelo qual deve haver a extinção do processo pela inadequação da via eleita. No 
mérito propriamente dito, afirmam que: (a) a manutenção das prerrogativas da presidente da 
República é constitucional, pois o seu afastamento diz respeito apenas às funções previstas 
no art. 84 e afins da Constituição Federal, não havendo imediata perda do mandato; e (b) não 
há possibilidade de restrição com maior amplitude sem que haja previsão na Constituição 
Federal, sendo que as matérias limitativas de direitos e prerrogativas devem ser objeto de 
interpretação restritiva em atenção ao interesse público e à presunção de veracidade e legi-
timidade dos atos públicos, notadamente porque se discute a situação jurídica do presidente 
da República durante seu afastamento de caráter precário (evento 27, PET1).

DILMA VANA ROUSSEFF e a UNIÃO, representada e presentada, respectivamente, 
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pela Advocacia-Geral da União, manifestaram-se afirmando que: (a) a admissibilidade da 
ação popular restringe-se ao questionamento da validade de atos administrativos que, por 
assim produzirem efeitos, acarretam consequências danosas sobre os princípios, os bens e 
os valores lá discriminados, não se admitindo o uso de tão excepcional modo de controle 
popular para o questionamento de decisões de cunho jurisdicional como a emitida pelo 
Senado Federal; (b) o Poder Judiciário somente poderá conhecer de decisões adotadas no 
processo de impedimento quando estas desbordarem os limites procedimentais, bem como 
se implicarem lesões a direitos subjetivos; e (c) a suspensão do exercício das funções da 
presidente da República não se confunde com perda do cargo e, consequentemente, dos 
direitos a ele inerentes, o que somente pode vir a ocorrer na hipótese de concluir o Senado 
Federal pela procedência da Denúncia nº 1/2016, não havendo que se falar, no momento, 
em perda das prerrogativas do cargo (evento 28, PET1).

A parte-autora apresentou petição asseverando que: (a) este juízo é prevento para proces-
sar e julgar o tema em razão de a presente ação popular ter sido a primeira a ser distribuída, 
na forma do art. 59 do CPC/2015; e (b) o ato atacado é claramente ilegal e inconstitucional, 
tanto na forma quanto no seu conteúdo (evento 31, PET1).

É O RELATÓRIO.
DECIDO.
1. Da alegação de prevenção
O Ministério Público Federal requereu a intimação da União para que informasse a 

existência de ações populares ajuizadas até o presente momento, de modo a evitar a prolação 
de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente. Registro, contudo, 
que os demandados já foram instados para apresentação de manifestação prévia, motivo 
pelo qual é desnecessária nova intimação.

Em relação às ações populares referidas pelo Parquet, a que tramita sob o nº 
0029607-19.2016.401.3400, perante a Justiça Federal do Distrito Federal, foi distribu-
ída em 13.05.2016, às 18h01min; a de nº 0010764-97.2016.403.6100, perante a Justiça 
Federal de São Paulo, foi distribuída em 13.05.2016, às 17h54min; e as de nos 5033746-
97.2016.404.7100 e 5033744-30.2016.404.7100, por sua vez, tratam de matéria diversa da 
presente demanda.

Levando em consideração que este feito foi distribuído em 12.05.2016, às 13h42min, 
aplica-se a regra do art. 59 do CPC/2015, no sentido de que o registro ou a distribuição da 
petição inicial torna prevento o juízo.

2. Da competência
Quanto à alegação de incompetência, a questão já foi objeto de apreciação pelo juízo, não 

havendo fundamentos para que seja modificado o entendimento (evento 8, DESPADEC1):
‘Em relação à competência para processamento e julgamento da presente ação popular, o 

Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que a competência para julgar 
ação popular contra ato de qualquer autoridade, até mesmo do presidente da República, é, 
via de regra, do juízo competente de primeiro grau (STF, AO 859/AP-QO, Tribunal Pleno, 
redator para o acórdão o Ministro Maurício Corrêa, DJ de 01.08.2003).

Na forma do art. 5º, § 1º, da Lei nº 4.717/1965, para fins de competência, equiparam-se 
a atos da União os das pessoas criadas ou mantidas por essas pessoas jurídicas de direito 
público, de modo que a Justiça Federal é competente para o processamento do feito.
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Quanto à competência territorial, o Superior Tribunal de Justiça entende que são igual-
mente competentes os juízos da Seção Judiciária do domicílio do autor, daquela onde houver 
ocorrido o ato ou o fato que deu origem à demanda ou onde esteja situada a coisa, ou, ainda, 
do Distrito Federal (CC 107.109/RJ, rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado 
em 24.02.2010, DJe 18.03.2010). Portanto, considerando-se que a parte-autora reside em 
Porto Alegre/RS (evento 1, OUT3), este juízo é competente para julgamento da demanda.’

Tratando-se de ação popular, não há que se falar em qualquer violação das competências 
constitucionalmente atribuídas ao Supremo Tribunal Federal, no art. 102, I, a, b e c, da 
Constituição Federal, e ao Senado Federal quanto ao processamento e ao julgamento do 
impedimento presidencial, no art. 52, I, da Carta Política.

3. Da legitimidade passiva de JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES
JORGE NEY VIANA MACEDO NEVES afirma ser parte ilegítima, visto que a deman-

dante não apontou qualquer fato ou ato a justificar sua inclusão no polo passivo.
Contudo, ainda que de maneira concisa, a parte-autora alegou que JORGE, por ação 

ou omissão, também colaborou com o ato nesta ação atacado (evento 6, PET1), sendo essa 
fundamentação suficiente para que o réu prossiga no polo passivo da demanda, em especial 
por se tratar de ação popular que visa ao controle da Administração Pública.

Nada impede, contudo, que a instrução do processo e a posterior análise exauriente tenha 
por consequência o reconhecimento de ausência de responsabilidade do réu em relação ao 
ato impugnado.

4. Da possibilidade, em tese, de concessão de medida liminar
Apesar de o art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992 dispor que não é cabível, no juízo de 

primeiro grau, medida cautelar inominada ou a sua liminar, quando impugnado ato de au-
toridade sujeita, na via de mandado de segurança, à competência originária de tribunal, tal 
previsão não se aplica à ação popular e à ação civil pública, conforme previsão expressa 
do parágrafo subsequente:

‘§ 2º O disposto no parágrafo anterior não se aplica aos processos de ação popular e 
de ação civil pública.’

5. Da natureza jurídica do ato impugnado e da viabilidade de discussão por meio de 
ação popular

A presente ação popular pretende a anulação do ato que reconheceu a manutenção das 
prerrogativas do cargo relativas ao uso de transporte aéreo pela presidente afastada DILMA 
VANA ROUSSEFF, durante o período de afastamento da Presidência da República.

O ato impugnado foi materializado por meio de mandado de intimação publicado no 
Diário do Senado Federal, no dia 12.05.2016, às fls. 167-168, com o seguinte conteúdo 
(http://legis.senado.gov.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=20397&seqPaginaInic
ial=1&seqPaginaFinal=304):

‘Considerando, Senhora Presidente, que a Câmara dos Deputados autorizou, nos termos 
dos arts. 51, I, e 86 da Constituição Federal, a instauração de processo contra a Presidente 
da República pela prática de crime de responsabilidade e considerando que o Plenário do 
Senado Federal, na Sessão Deliberativa Extraordinária do dia 11 de maio de 2016, admitiu 
o seu prosseguimento, o Presidente do Senado Federal faz saber, por este ato, que fica 
Vossa Excelência intimada dos termos da Denúncia autuada neste Senado Federal sob o 
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nº 01, de 2016.
Integram o presente mandato cópia digitalizada do processo que tramitou na Câmara 

dos Deputados e do processo em trâmite no Senado Federal, incluído o relatório preliminar 
da Comissão Especial desta Câmara Alta, aprovada pelo Plenário.

Faz saber, ainda, que, a partir do recebimento desta intimação, está instaurado o processo 
de impedimento por crime de responsabilidade, ficando Vossa Excelência, nos termos do 
art. 86, § 1º, II, da Constituição Federal, suspensa das funções de Presidente da República 
até a conclusão do julgamento no Senado ou até a decorrência do prazo fixado no § 2º do 
referido artigo, de 180 dias, mantendo durante esse período as prerrogativas do cargo rela-
tivas ao uso de residência oficial, segurança pessoal, assistência à saúde, transporte aéreo e 
terrestre, remuneração e equipe a serviço do Gabinete Pessoal da Presidência.’

Como se vê, ao contrário do que afirmado pela parte-autora, não se trata de resolução 
legislativa editada pelo Senado Federal, mas de deliberação do Plenário da Casa poste-
riormente consolidada pelo presidente daquela instituição, utilizando-se das prerrogativas 
previstas nos incisos do art. 48 do Regimento Interno do Senado Federal.

De fato, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, as controvérsias re-
lativas à interpretação das normas regimentais das Casas Legislativas não estão sujeitas 
ao controle judicial, pois circunscritas ao domínio interna corporis (MS 24.356, Tribunal 
Pleno, julgado em 13.02.2003).

Não há que se dizer, todavia, que os demais atos editados pelo Poder Legislativo não 
possam ser submetidos ao Poder Judiciário, pois o ordenamento jurídico permite a realização 
de controle de legalidade – que inclui a aferição de eventual inconstitucionalidade – das 
atividades e dos atos administrativos, assegurando um sistema de freios e contrapesos 
hígido e eficaz.

O processo de impedimento do presidente da República, de competência privativa do 
Senado Federal, de acordo com o art. 52, I, da Constituição Federal, não transforma com-
pletamente a Casa Legislativa em tribunal judiciário, conforme o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal no julgamento do MS 21.623/DF:

‘CONSTITUCIONAL. IMPEACHMENT: NA ORDEM JURÍDICA AMERICANA E 
NA ORDEM JURÍDICA BRASILEIRA. O IMPEACHMENT E O DUE PROCESS OF LAW. 
IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE SENADORES. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO 
DE DEFESA. (...) O Senado, posto que investido da função de julgar o presidente da Repú-
blica, não se transforma, às inteiras, em um tribunal judiciário submetido às rígidas regras a 
que estão sujeitos os órgãos do Poder Judiciário, já que o Senado é um órgão político. Quando 
a Câmara Legislativa – o Senado Federal – se investe de ‘função judicialiforme’, a fim de 
processar e julgar a acusação, ela se submete, é certo, a regras jurídicas, regras, entretanto, 
próprias, que o legislador previamente fixou e que compõem o processo político-penal. 
(...)’ (MS 21.623, relator(a): Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.1992)

O Poder Judiciário, em diversas ocasiões, teve a oportunidade de se manifestar espe-
cificamente acerca do processo de impedimento, por meio do Supremo Tribunal Federal, 
em razão da competência constitucional, nessas hipóteses, para julgamento de mandado 
de segurança e arguição de descumprimento de preceito fundamental: MS 34.131-MC, 
relator Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 14.04.2016; ADPF 378-MC, relator 
Min. Edson Fachin, relator p/ acórdão Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 
17.12.2015; MS 21.689, relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 16.12.1993; 
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e MS 21.623, relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 17.12.1992.
Não há dúvidas de que não é cabível controle da decisão de mérito do Senado Federal no 

processo de impedimento. Contudo, admite-se a realização de controle jurisdicional quanto 
aos aspectos processuais e formais no referido processamento. Nesse sentido, passagem 
do voto do Ministro Carlos Velloso analisando os fundamentos históricos do instituto, no 
julgamento do MS 21.689/DF:

‘Segue Berger a esclarecer que, não obstante inexistir, na Constituição, menção expressa 
ao controle judicial (judicial review) no tocante ao impeachment, certo é que não há como 
excluir esse controle e jamais se pretendeu que o Congresso fosse o juiz final dos limites 
dos seus próprios poderes. Marshall, na Convenção da Virgínia (para ratificação da Cons-
tituição), afirmou: o pedido de proteção contra a violação da Constituição há de ser feito ao 
Judiciário, porque não há outro órgão que possa conferir tal proteção.’ (STF. MS 21.689, 
relator Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, julgado em 16.12.1993)

Portanto, sendo admitida a impetração de mandado de segurança para discussão de 
aspectos procedimentais do processo de impedimento, também deve ser possibilitado o 
ajuizamento de ação popular, que ostenta a mesma natureza jurídica de ação constitucional.

Da análise dos precedentes da Corte Constitucional referidos por parte dos demanda-
dos (evento 28, PET1), verifica-se que dizem respeito especificamente a ações populares 
ajuizadas diretamente perante aquele Tribunal sob o pretexto de interessar a todos os 
membros da magistratura, na forma do art. 102, I, n, da Constituição Federal. Naquelas 
oportunidades, um dos fundamento da inadmissibilidade das ações populares foi o de que 
os atos ‘se acham sujeitos a um sistema específico de contestação, quer por via recursal, 
quer mediante utilização de ação rescisória’.

Não é, portanto, o caso do processo de impedimento, que admite a realização de controle 
jurisdicional quanto aos aspectos processuais e formais de seu processamento, conforme 
anteriormente referido.

Deve ser registrado, em razão de sua pertinência, o ensinamento de José Afonso da 
Silva no sentido da possibilidade de ajuizamento de ação popular em face de ato apenas 
formalmente judicial:

‘5.2.3.2 Atos judiciais atacáveis – Se os atos de natureza jurisdicional não são suscetíveis 
de serem impugnados em demanda popular, atos judiciais há, no entanto, que podem ser 
objeto desse remédio. Assim, os atos judiciais de natureza administrativa, que só são judi-
ciais no sentido formal, subjetivo.’ (SILVA, José Afonso da. Ação popular constitucional. 
São Paulo: Malheiros)

Ainda, a título argumentativo, a própria Constituição Federal, no art. 5º, LXXIII, dispõe 
que qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo, 
não havendo, em tese, nenhuma limitação expressa quanto à natureza do ato impugnado.

Porém, conforme já fundamentado anteriormente, a presente ação popular não discute o 
mérito das decisões do Senado Federal, que diz respeito ao processamento e ao julgamento 
do presidente da República, nos termos do art. 52, I, da Carta Fundamental. Controvertem-
-se, na verdade, apenas aspectos formais e secundários do referido processamento.

Antes de prosseguir na análise do ato impugnado, deve-se esclarecer quais as consequ-
ências decorrentes do afastamento da presidente da República.

6. Da condição jurídica do presidente da República afastado com fundamento no art. 
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86, § 1º, II, da Constituição Federal
Ainda que temporariamente afastada do desempenho de suas funções por força do pro-

cedimento previsto no art. 86, § 1º, II, da Constituição Federal, a chefe de Estado continua 
a titularizar a condição de presidente da República.

Nesse sentido é o entendimento do Supremo Tribunal Federal, externado no julgamento 
da Ação Penal nº 305, ajuizada em face do então Presidente Fernando Collor de Mello:

‘AÇÃO PENAL – PRESIDENTE DA REPÚBLICA – ATOS ESTRANHOS À FUNÇÃO 
PRESIDENCIAL – FATOS SUPOSTAMENTE DELITUOSOS COMETIDOS DURANTE 
A CAMPANHA ELEITORAL DE 1989 – CF, ART. 86, PAR. 4º – DISCIPLINA DO TEMA 
NO DIREITO COMPARADO – IMUNIDADE TEMPORÁRIA DO CHEFE DE ESTADO 
À PERSECUÇÃO PENAL EM JUÍZO – PRERROGATIVA CONSTITUCIONAL NÃO 
AFETADA PELA INSTAURAÇÃO DO PROCESSO DE IMPEACHMENT NO SENADO 
FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DEVOLU-
ÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. – (...) Ainda que temporariamente afastado do desempenho 
de suas funções, por efeito de ulterior instauração do processo de responsabilização político-
-administrativa pela Câmara Alta, o chefe de Estado, não obstante a suspensão funcional 
a que se refere o art. 86, par. 1º, II, da Carta Política, continua a titularizar a condição de 
presidente da República. Embora afastado do exercício do ofício presidencial, subsiste 
a vigência do mandato de chefe do Poder Executivo da União, cuja cessação definitiva 
poderá ocorrer, dentre as diversas hipóteses possíveis, com a sua eventual condenação 
pelo Senado Federal. (...)’ (AP 305 QO, relator(a): Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, 
julgado em 30.09.1992, DJ 18.12.1992, PP-24373, Ement. VOL-01689-01, PP-00001, RTJ, 
VOL-00143-03, PP-00710)

Portanto, embora afastada do exercício do ofício presidencial, subsiste a vigência do 
mandato de chefe do Poder Executivo da União, cuja cessação definitiva poderá ocorrer 
com a sua eventual condenação pelo Senado Federal.

O Ministério Público Federal, em seu parecer, esclarece que o processo de impedimento 
é julgamento eminentemente político, cuja sanção é justamente ‘a perda do cargo’. Manter 
apenas o rótulo do cargo presidencial, na fase de processamento do impeachment, além 
de ampliar o conteúdo semântico e jurídico da suspensão das funções, parece acarretar, a 
princípio, a antecipação da condenação, por esvaziá-la de tudo quanto comporta o exercício 
da presidência da República, na qual ela se mantém investida até o julgamento condenatório 
definitivo (evento 25, PROMOÇÃO1).

A Constituição Federal, no art. 86, § 1º, II, prevê de forma sintética que o presidente 
ficará suspenso de suas funções, nos crimes de responsabilidade, após a instauração do 
processo pelo Senado Federal. No art. 84 da Carta Política, por sua vez, estão previstas as 
atribuições do presidente da República:

‘I – nomear e exonerar os Ministros de Estado; II – exercer, com o auxílio dos Ministros 
de Estado, a direção superior da administração federal; III – iniciar o processo legislativo, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição; IV – sancionar, promulgar e fazer pu-
blicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução; V – vetar 
projetos de lei, total ou parcialmente; VI – dispor, mediante decreto, sobre: (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) a) organização e funcionamento da adminis-
tração federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou extinção de órgãos 
públicos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) b) extinção de funções ou 
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cargos públicos, quando vagos; (Incluída pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001) VII 
– manter relações com Estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos; 
VIII – celebrar tratados, convenções e atos internacionais, sujeitos a referendo do Congresso 
Nacional; IX – decretar o estado de defesa e o estado de sítio; X – decretar e executar a 
intervenção federal; XI – remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional 
por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do País e solicitando as 
providências que julgar necessárias; XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, 
se necessário, dos órgãos instituídos em lei; XIII – exercer o comando supremo das Forças 
Armadas, nomear os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover 
seus oficiais-generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos; (Redação dada 
pela Emenda Constitucional nº 23, de 02.09.99) XIV – nomear, após aprovação pelo Se-
nado Federal, os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os 
Governadores de Territórios, o Procurador-Geral da República, o presidente e os diretores 
do banco central e outros servidores, quando determinado em lei; XV – nomear, observa-
do o disposto no art. 73, os Ministros do Tribunal de Contas da União; XVI – nomear os 
magistrados, nos casos previstos nesta Constituição, e o Advogado-Geral da União; XVII 
– nomear membros do Conselho da República, nos termos do art. 89, VII; XVIII – convo-
car e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional; XIX – declarar 
guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado 
por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas, e, nas mesmas condições, 
decretar, total ou parcialmente, a mobilização nacional; XX – celebrar a paz, autorizado ou 
com o referendo do Congresso Nacional; XXI – conferir condecorações e distinções hono-
ríficas; XXII – permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras 
transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente; XXIII – enviar 
ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e 
as propostas de orçamento previstos nesta Constituição; XXIV – prestar, anualmente, ao 
Congresso Nacional, dentro de sessenta dias após a abertura da sessão legislativa, as contas 
referentes ao exercício anterior; XXV – prover e extinguir os cargos públicos federais, na 
forma da lei; XXVI – editar medidas provisórias com força de lei, nos termos do art. 62; 
XXVII – exercer outras atribuições previstas nesta Constituição.’

A doutrina aponta que a aferição do âmbito de proteção normativa exige a análise do 
dispositivo constitucional garantidor de direitos, levando-se em consideração: (a) a identi-
ficação dos bens jurídicos protegidos e a amplitude dessa proteção; e (b) a verificação das 
possíveis restrições contempladas, expressamente, na Constituição e a identificação das 
reservas legais de índole restritiva (MENDES, Gilmar Ferreira. Curso de Direito Consti-
tucional. São Paulo: Saraiva).

Nesse segundo aspecto, para indicar as restrições, o constituinte utiliza-se de expres-
sões diversas, como ‘nos termos da lei’, ‘nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer’ e 
‘salvo nas hipóteses previstas em lei’, ou também fazendo referência a um conceito jurídico 
indeterminado, que deve balizar a conformação de um dado direito, a exemplo da ‘função 
social’ da propriedade.

No caso, pode-se afirmar que o dispositivo constitucional que trata da suspensão das 
funções presidenciais não é norma constitucional de eficácia contida, que é aquela em que 
o constituinte regulou suficientemente os interesses relativos a determinada matéria, mas 
deixou margem à atuação restritiva por parte da competência discricionária do legislador 
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ordinário, conforme exposto no parágrafo anterior.
Trata-se, na verdade, de norma constitucional de eficácia plena, sendo restringível apenas 

pelas exceções previstas pela própria Constituição Federal.
Portanto, a suspensão das funções do presidente da República em decorrência da ins-

tauração do processo de impedimento pelo Senado Federal diz respeito tão somente àquelas 
atribuições previstas no art. 84 da Constituição da República.

No âmbito infraconstitucional, a Lei nº 1.079/1950, que regulamenta o processo de 
impedimento, não dispõe acerca dos limites do afastamento das funções presidenciais, 
prevendo apenas, em seu art. 23, § 5º, a suspensão do exercício das funções e a redução 
de metade do subsídio até sentença final. Contudo, recentemente houve reconhecimento 
pelo Supremo Tribunal Federal da não recepção do referido dispositivo, no julgamento da 
ADPF 378-MC:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL. MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DE DESCUM-
PRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. PROCESSO DE IMPEACHMENT. 
DEFINIÇÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO RITO PREVISTO NA LEI 
Nº 1.079/1950. ADOÇÃO, COMO LINHA GERAL, DAS MESMAS REGRAS SEGUI-
DAS EM 1992. CABIMENTO DA AÇÃO E CONCESSÃO PARCIAL DE MEDIDAS 
CAUTELARES. CONVERSÃO EM JULGAMENTO DEFINITIVO. (...) II. MÉRITO: 
DELIBERAÇÕES POR MAIORIA 1. PAPÉIS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS E DO 
SENADO FEDERAL NO PROCESSO DE IMPEACHMENT (ITENS C, G, H E I DO PE-
DIDO CAUTELAR): (...) 1.3. Partindo das premissas acima, depreende-se que não foram 
recepcionados pela CF/1988 os arts. 23, §§ 1º, 4º e 5º; 80, 1ª parte (que define a Câmara 
dos Deputados como tribunal de pronúncia); e 81, todos da Lei nº 1.079/1950, porque 
incompatíveis com os arts. 51, I; 52, I; e 86, § 1º, II, todos da CF/1988. (...)’ (ADPF 378 
MC, relator(a): Min. Edson Fachin, relator(a) p/ acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal 
Pleno, julgado em 17.12.2015, processo eletrônico, DJe-043, divulg. 07.03.2016, public. 
08.03.2016)

7. Da solução da controvérsia
O fato de o chefe do Poder Executivo da União, mesmo que afastado, continuar a titu-

larizar a condição de presidente da República e o entendimento de que eventuais restrições 
deveriam ser veiculadas por meio de normas de hierarquia constitucional impõem a conclusão 
de que não há vedação à manutenção das prerrogativas relativas ao uso de transporte aéreo.

O ato impugnado na presente ação popular não estabeleceu ou conferiu privilégio à presi-
dente da República, tendo apenas enunciado exemplificativamente algumas das prerrogativas 
mantidas a despeito do afastamento de suas atribuições pelo processo de impedimento.

Não se pode afirmar que essas prerrogativas são ilimitadas, pois devem observar os 
princípios constitucionais, em especial aqueles relativos à Administração Pública, a exemplo 
da moralidade e da impessoalidade.

O reconhecimento da moralidade como princípio constitucional significa a atribuição 
de uma dimensão ética a determinado ato considerado formalmente jurídico. Em razão do 
princípio da impessoalidade, por sua vez, não há relevância jurídica na posição pessoal do 
administrador ou do servidor público, pois a vontade do Estado independe das preferências 
subjetivas do servidor ou da própria Administração.

Dando aplicabilidade a esses princípios, o uso de transporte aéreo por autoridades foi 
regulamentado pelo Decreto nº 4.244/2002, que dispõe, em seu art. 4º, que as solicitações 
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de transporte serão atendidas nas seguintes hipóteses: I – por motivo de segurança e emer-
gência médica; II – em viagens a serviço; e III – deslocamentos para o local de residência 
permanente.

As normas para o planejamento, a coordenação e a execução das medidas de segurança 
a serem implementadas durante as viagens presidenciais estão dispostas no Decreto nº 
4.332/2002:

‘Art. 1º Este decreto estabelece normas para o planejamento, a coordenação e a execu-
ção das medidas de segurança a serem implementadas durante as viagens presidenciais em 
território nacional, ou em eventos na Capital Federal.

Parágrafo único. Entende-se por viagem presidencial em território nacional os des-
locamentos, para diferentes localidades no País, do Presidente ou do Vice-Presidente da 
República e respectivas comitivas.’

A ocorrência de elevados gastos com o transporte aéreo das autoridades públicas diz 
respeito à análise do mérito administrativo realizada pelos gestores públicos, não sendo 
possível ao Poder Judiciário ingressar no âmbito da conveniência e da oportunidade, ele-
mentos discricionários dos atos administrativos.

A utilização de transporte aéreo não é uma prerrogativa pessoal da presidente da Repú-
blica, mas de possibilidade inerente ao instituto da Presidência da República, até mesmo 
por questões de segurança nacional e por proteção ao chefe de Estado, independentemente 
de quem exerça o cargo.

Nesse sentido, é oportuna a manifestação do presidente do Senado Federal (evento 27, 
PET1):

‘Tal circunstância ganha especial relevo no processo de impeachment, que é natural-
mente drástico e reflete momento de maior tensão popular, no qual se observam inúmeras 
manifestações a favor e contra o processamento do presidente da República por crime de 
responsabilidade, cuja admissibilidade impõe, como de fato impôs, seu afastamento das 
funções e sua substituição provisória pelo vice-presidente, colocando a pessoa afastada em 
situação de vulnerabilidade, a justificar maior atenção e proteção do Estado, para garantir 
sua integridade física, seu direito de locomoção (ir e vir), em sua plenitude, e a segurança 
das pessoas à sua volta, já que a presença da presidente em determinados locais certamente 
atrai a conglomeração de pessoas.

Basta imaginar como seria a situação se a presidente da República tivesse que viajar de 
avião comercial convencional para se deslocar de uma cidade para outra e, para tanto, se 
submeter às filas de espera nos aeroportos. As redes sociais e diversas notícias jornalísticas 
já relataram episódios de figuras políticas e públicas sendo hostilizadas ou de, com sua sim-
ples presença, incitarem discussões partidárias, o que poderia causar risco à segurança e à 
integridade física não apenas da máxima autoridade do país, mas de todos os passageiros.’

Como se disse, as prerrogativas não são pessoais, mas inerentes à Presidência da Re-
pública, cuja necessidade de segurança está prevista no art. 6º, § 3º, da Lei nº 10.683/2003:

‘§ 3º Os locais onde o Presidente da República e o Vice-Presidente da República tra-
balham, residem, estejam ou haja a iminência de virem a estar, e adjacências, são áreas 
consideradas de segurança das referidas autoridades e cabe ao Gabinete de Segurança 
Institucional da Presidência da República, para os fins do disposto neste artigo, adotar as 
necessárias medidas para a sua proteção e coordenar a participação de outros órgãos de 
segurança nessas ações. (Redação dada pela Medida Provisória nº 726, de 2016)’
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Se o ordenamento jurídico assegura prerrogativas ao presidente da República após o 
término de seu mandato, na forma da Lei nº 7.474/1986, com mais razão devem ser confe-
ridas à presidente da República que ainda mantém o seu cargo:

‘Art. 1º O Presidente da República, terminado o seu mandato, tem direito a utilizar os 
serviços de quatro servidores, para segurança e apoio pessoal, bem como a dois veículos 
oficiais com motoristas, custeadas as despesas com dotações próprias da Presidência da 
República.’

Deve ser ressaltado que, a depender da decisão final pelo Senado Federal – ou do tér-
mino do prazo de 180 (cento e oitenta dias) –, a presidente da República pode ser chamada 
a reassumir imediatamente suas atribuições, conforme o art. 86, § 2º, da Carta Política.

Como observado pelo Ministério Público Federal (evento 25, PROMOÇÃO1), não se 
afasta, com isso, que oportunamente seja investigado eventual uso do patrimônio público 
com desvio de finalidade, por meio dos meios apropriados.

De qualquer forma, eventual ato que cause efetivo prejuízo ao erário poderá ser tutelado 
por meio de ação de improbidade administrativa, com a garantia de imprescritibilidade da 
pretensão de ressarcimento por força do art. 37, § 5º, da Constituição Federal.

Não se pode perder de vista que a presente ação popular discute apenas o ato praticado 
pelo Senado Federal, por meio do mandado de intimação materializado pelo presidente 
daquela Casa. Vale dizer, não se pode admitir a presente ação popular como juízo universal 
de controle de utilização de transporte aéreo por autoridades públicas.

A simples notícia de que a presidente da República pretende realizar viagens em defesa 
de seu mandato não é suficiente, por si só, para a prolação de decisão judicial determinando 
simplesmente que sejam considerados os princípios constitucionais, pois a observância do 
ordenamento jurídico é pressuposto lógico de um Estado Democrático e de Direito. Repita-
-se que isso não afasta eventual contestação judicial dos atos efetivamente realizados pela 
presidente da República.

Mostra-se louvável e salutar a iniciativa democrática da parte-autora de exercer seu 
direito fundamental de participação direta na fiscalização dos poderes públicos, pretendendo 
o controle jurisdicional dos atos ou omissões contrários ao ordenamento jurídico.

Contudo, não estando demonstrada a probabilidade do direito e não havendo perigo de 
dano ou risco ao resultado útil ao processo, INDEFIRO a tutela de urgência.

8. Das determinações finais
8.1. Intimem-se as partes, com prazo de 15 (quinze) dias, observada a dobra legal em 

relação à UNIÃO, sem prejuízo da apresentação de contestação pelos demandados.
8.2. Oficie-se aos juízos em que tramitam as ações populares de nos 0029607-

19.2016.401.3400 e 0010764-97.2016.403.6100, remetendo-lhes cópia da presente decisão.
8.3. Decorrido o prazo para contestação, dê-se vista à parte-autora pelo prazo de 15 

(quinze) dias.
8.4. Nada sendo requerido pelas partes, venham os autos eletrônicos conclusos para 

sentença.’
Sobre a competência para processar e julgar ações populares, a decisão aplica o enten-

dimento consagrado sobre a possibilidade de o seu trâmite ocorrer em juízo de primeiro 
grau, a despeito da condição ou do cargo ocupado pelas pessoas envolvidas na prática do 
ato tido por lesivo:
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‘A conclusão de Fernando da Fonseca Gajardoni: ‘em vista disto, podemos, então, 
enunciar uma regra geral sobre o tema: a ação popular será, à exceção do art. 102, I, r, da 
CF (EC 45/2004), ajuizada livremente em primeiro grau de jurisdição, pouco importando 
quem sejam os réus’. O último trecho do enunciado supra bem indica que a natureza da 
autoridade não desloca a competência de primeiro grau, de modo que o juiz federal pode 
perfeitamente processar e julgar ação popular que tenha como réu o presidente da República, 
como o juiz de direito tem competência para a ação popular cujo réu seja o governador do 
estado. O próprio STF já se pronunciou nesse sentido, indicando que ‘a competência para 
processar e julgar ação popular contra ato de qualquer autoridade, inclusive daquelas que, 
em mandado de segurança, estão sob a jurisdição desta Corte, originariamente, é do juiz 
de primeiro grau de jurisdição’ (JSTF 103/96).

Sem embargo, informam Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, atualizando obra de 
Hely Lopes Meirelles: ‘O Tribunal Pleno do STF, porém, por maioria, decidiu ser de sua 
competência originária o julgamento de ação popular, na qual, pela sua natureza peculiar, 
a decisão pudesse criar um conflito entre um estado e a União’ (Recl. 424-4-RJ, rel. Min. 
Sepúlveda Pertence, RT 738/206). O STF também vem se considerando competente para as 
ações populares nas quais haja interesse de todos os membros da magistratura ou de mais 
da metade dos membros de um tribunal, por aplicação da alínea n do inciso I do art. 102 da 
CF (AOr 506-AC, rel. Min. Sydney Sanches, RTJ 168/22, e AOr 672-DF, rel. Min. Celso 
de Mello, Informativo STF 180/3).’ (in MANCUSO, Rodolfo de Camargo. Ação popular. 
8. ed. rev., atual. e ampl. 2015)

Nesse sentido:
‘EMENTA: AÇÃO POPULAR – AJUIZAMENTO CONTRA A PRESIDENTE DA 

REPÚBLICA – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DA PERDA DO MANDATO PRESIDEN-
CIAL E DA PRIVAÇÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS – FALTA DE COMPETÊNCIA 
ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – REGIME DE DIREITO ESTRI-
TO A QUE SE SUBMETE A DEFINIÇÃO CONSTITUCIONAL DA COMPETÊNCIA 
DA CORTE SUPREMA – DOUTRINA – PRECEDENTES – AÇÃO POPULAR NÃO 
CONHECIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – A jurisprudência do Supremo 
Tribunal Federal – quer sob a égide da vigente Constituição republicana, quer sob o do-
mínio da Carta Política anterior – firmou-se no sentido de reconhecer que não se incluem 
na esfera de competência originária da Corte Suprema o processo e o julgamento de ações 
populares constitucionais, ainda que ajuizadas contra atos e/ou omissões do presidente 
da República. Doutrina. Precedentes.’ (Pet 5.856 AgR, relator(a): Min. Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 25.11.2015, processo eletrônico, DJe-251, divulg. 14.12.2015, 
public. 15.12.2015)

A situação trazida não se encontra entre aquelas já reconhecidas como sendo de com-
petência do Supremo Tribunal Federal. Então, em um primeiro momento, e sob essa ótica, 
mostrar-se-ia factível o ajuizamento da ação perante a primeira instância.

Ocorre que a análise da questão passa também pelo enfrentamento do ato indicado 
como lesivo ou ilegal, no caso, ao patrimônio público.

Para fins de ajuizamento desse meio constitucional, ação popular, sem sombra de 
dúvida, mais importante instrumento à disposição do cidadão, na medida em que alcança 
a ele o poder de fiscalização e controle de legalidade e da gestão do patrimônio no trato 
com a coisa pública, tem-se a necessidade de que a ação ataque a prática lesiva de um 
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ato administrativo.
E, no escólio de Hely Lopes Meirelles, um dos autores do anteprojeto que resultou 

na Lei nº 4.717/65, ‘ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer 
cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos – ou a estes equipa-
rados – ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal ou de suas autarquias, 
entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos’ (p. 117).

A prática de atos administrativos pode ocorrer nas diversas esferas de poder, inclusive 
no âmbito do Legislativo e do Judiciário. Cumpre verificar a natureza jurídica do ato ques-
tionado, para fins da adequação da via eleita.

Verifico, na origem, que o ato inquinado como lesivo ao patrimônio público – utilização 
de transporte aéreo da FAB/União, por parte da ré Presidente Dilma Vana Rousseff, en-
quanto no período de seu afastamento – foi realizado nos autos do processo de impeachment 
(Denúncia nº 01/2016), materializado por meio de mandado de intimação publicado no 
Diário do Senado Federal de 12.05.2016.

Em um primeiro momento, tenho que, em se tratando de ato praticado na condução 
do processo de impeachment, a instância máxima para a análise das insurgências quanto 
às deliberações tomadas pela Casa Legislativa devem ser dirigidas ao Supremo Tribunal 
Federal.

Releva enfrentar a natureza jurídica do ato praticado, como ato praticado no decorrer 
de processo de impeachment. E, à luz do recente precedente do egrégio Supremo Tribunal 
Federal (ADPF 378) sobre o processo de impedimento e a atuação do Poder Judiciário, 
tem-se que:

‘O impeachment integra, à luz da Constituição da República Federativa do Brasil de 
1988 e da Lei nº 1.079/1950, o rol de procedimentos presentes no Estado Democrático de 
Direito, configurando processo de índole dúplice, de natureza jurídico-política, para o fim de 
examinar a imputação e definir a ocorrência ou não de crime de responsabilidade por parte 
de presidente da República, devendo o Supremo Tribunal Federal assegurar a realização 
plena do procedimento nos estritos termos da lei e da Constituição.

O conteúdo do juízo exclusivamente político no procedimento de impeachment é imune 
à intervenção do Poder Judiciário, não sendo passível de ser reformado, sindicado ou tisnado 
pelo Supremo Tribunal Federal, que não deve adentrar no mérito da deliberação parlamentar.

Restringe-se a atuação judicial, na hipótese, à garantia do devido processo legal. A 
forma do procedimento de impeachment deve observância aos direitos e às garantias do 
acusado, especialmente aos princípios da legalidade, do devido processo legal, do con-
traditório e da ampla defesa, previstos na Constituição da República e pela Convenção 
Americana de Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica).

(...)’
Em suma, a presente ação popular não se dirige contra ato administrativo lesivo ao 

patrimônio público praticado pelo Poder Legislativo no exercício de sua competência admi-
nistrativa, mas, sim, contra decisão judicial oriunda de processo em curso naquele mesmo 
poder, a qual somente poderá ser vindicada no âmbito processual em que foi proferida. Não 
pode a ação popular servir de sucedâneo a recurso eventualmente cabível contra decisão 
proferida em processo de impedimento.

De consequência, atento ao conteúdo jurídico-político do processo de impeachment e 
da competência da Suprema Corte para apreciar os atos praticados durante esse mesmo 
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processo em curso na Corte Legislativa, máxime considerando que a lesividade do ato 
praticado, a par da alegada ofensa ao patrimônio público, refere, também, a flagrante 
violação da legislação relativa ao impeachment (Lei nº 1.079/50), uma vez que esta não 
prevê os privilégios atacados na presente ação, entendo que o processo de origem merece 
ser suspenso até o pronunciamento pelo Colegiado.”

Na mesma linha do quanto adotado inicialmente, colaciono o 
precedente que segue:

“EMENTA: AÇÃO POPULAR PROMOVIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA 
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO POPULAR 
CONTRA ATO DE CONTEÚDO JURISDICIONAL – AÇÃO POPULAR DE QUE NÃO SE 
CONHECE – AGRAVO IMPROVIDO. O PROCESSO E O JULGAMENTO DE AÇÕES 
POPULARES CONSTITUCIONAIS (CF, ART. 5º, LXXIII) NÃO SE INCLUEM NA 
ESFERA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
– O Supremo Tribunal Federal – por ausência de previsão constitucional – não dispõe de 
competência originária para processar e julgar ação popular promovida contra qualquer 
órgão ou autoridade da República, mesmo que o ato cuja invalidação se pleiteie tenha 
emanado do presidente da República, das mesas da Câmara dos Deputados ou do Senado 
Federal, ou, ainda, de qualquer dos tribunais superiores da União. Jurisprudência. Doutrina. 
NÃO CABE AÇÃO POPULAR CONTRA ATOS DE CONTEÚDO JURISDICIONAL. – 
Revela-se inadmissível o ajuizamento de ação popular em que se postule a desconstituição 
de ato de conteúdo jurisdicional (AO 672-DF, rel. Min. Celso de Mello). – Os atos de con-
teúdo jurisdicional – precisamente por não se revestirem de caráter administrativo – estão 
excluídos do âmbito de incidência da ação popular, notadamente porque se acham sujeitos 
a um sistema específico de impugnação, quer por via recursal, quer mediante utilização 
de ação rescisória. Doutrina. Jurisprudência. Tratando-se de ato de índole jurisdicional, 
cumpre considerar que este ou ainda não se tornou definitivo – podendo, em tal situação, 
ser contestado mediante utilização dos recursos previstos na legislação processual –, ou, 
então, já transitou em julgado, hipótese em que, havendo decisão sobre o mérito da causa, 
expor-se-á à possibilidade de rescisão (CPC, art. 485).” (Pet 2.018 AgR, rel. Min. Celso de 
Mello, DJ 16.02.2001, p. 92)

Ainda, em acréscimo, ao contrário da manifestação ministerial, 
tenho que a instauração do processo judicial de impeachment se deu 
com o ato do presidente do Senado (Denúncia 01/2016) – recebimento 
da denúncia – que convoca a reunião da mesa a ser presidida pelo 
presidente do Supremo Tribunal Federal. Sendo assim, o ato decorre do 
recebimento da denúncia pelo Senado.

Não vejo razões para modificar o entendimento acima adotado, de 
forma que a ação de origem merece ser extinta, sem julgamento de 
mérito.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, 
extinguindo a ação de origem, por inadequada a via eleita.
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INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS 
(SEÇÃO) Nº 5047241-71.2016.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior

Suscitante: Henrique Júdice Magalhães
Advogado: Dr. Henrique Júdice Magalhães

Interessados: Brunu Marcus Ferreira Amorim
Fabio Monteiro Vaz

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea
Luiz Eduardo Ruckert Parreiras
Marcelo Galiza Pereira de Souza

Roberto Henrique Sieczkowski Gonzalez
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Processual Civil. Direito Administrativo. Incidente de resolução de 
demandas repetitivas – IRDR. Ação indenizatória por responsabilidade 
civil do Estado. Legitimidade passiva do agente público. Questão que 
depende necessariamente de exame de matéria fática. Não cabimento 
do incidente.

As circunstâncias fáticas donde emerge a pretensão indenizatória em 
relação à atividade estatal podem ser muito variadas, desde os casos em 
que o dano decorre do simples exercício regular e lícito dessa atividade 
estatal até os casos em que os fatos narrados na petição inicial sugerem 
grave desvio de finalidade na atividade estatal danosa, que é apresentada 
como mera defesa de interesses privados do agente público, travestida 
de ato administrativo.

Considerando essa gama de situações de fato diversas em que pode vir 
estribada a pretensão indenizatória contra o Estado, não se pode adotar 
um princípio único, pela legitimidade ou pela ilegitimidade passiva do 
agente. Em um dos extremos, quando o dano emerge da atividade estatal 
lícita e regular, não se pode admitir o processamento da demanda contra 
a pessoa do agente. O exercício regular da função pública, em inúmeras 
situações, naturalmente contraria interesses privados e produz danos 
a particulares. Autuações, interdições, aplicações de multas e outras 
penalidades, recusa de registros e de alvarás, emissão de pareceres 
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técnicos desfavoráveis em processos de licenciamento são atividades 
estatais regulares, necessárias para que o Estado cumpra suas funções, e 
não se pode aceitar que o agente público que as exerce fique sujeito aos 
humores do administrado cujos interesses foram contrariados. Nesse 
sentido, a regra do § 6º do art. 37 é de fato uma proteção ao agente 
público, que lhe possibilita exercer com serenidade suas funções. 
Mas, no outro extremo, também não soa jurídico afirmar que aquele 
administrado que seja vítima de ato ilícito praticado por agente público, 
especialmente dirigido contra si, motivado por fatores alheios aos 
interesses da administração e vinculado a interesses e sentimentos do 
próprio agente não possa acioná-lo diretamente.

Portanto, o que definirá o cabimento ou não da inclusão dos 
agentes públicos no polo passivo da demanda indenizatória (além dos 
fundamentos jurídicos pelos quais é imputada a responsabilidade da 
administração pelos danos, se puramente objetiva ou se fundada na 
culpa) são os fatos em que se funda a demanda. Tal decisão não escapa 
da análise cuidadosa do quadro fático que se delinear no início do 
processo, podendo ficar evidenciado desde já o absoluto descabimento 
da presença dos agentes no processo, ou o cabimento de sua integração 
à lide para que se defendam das imputações que lhes são dirigidas.

Assim, a uniformização do entendimento jurisprudencial, em 
termos apriorísticos, hipotéticos, em qualquer um dos sentidos, seja 
pela legitimidade, seja pela ilegitimidade dos agentes públicos, mais 
engessaria e empobreceria o exercício da jurisdição do que contribuiria 
para a obtenção de isonomia, segurança jurídica e celeridade processual 
para os jurisdicionados.

Incidente de resolução de demandas repetitivas inadmitido, por não 
envolver a controvérsia questão unicamente de direito, desatendendo ao 
requisito previsto no art. 976, I, do CPC-2015.

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 unanimidade, inadmitir o incidente de resolução de demandas 
repetitivas, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.
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Porto Alegre, 01 de dezembro de 2016.
Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: Este 
incidente de resolução de demandas repetitivas foi suscitado por Henrique 
Júdice Magalhães no curso da Ação 5059879-84.2013.4.04.7100, que 
o suscitante move contra o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
– Ipea e Roberto Henrique Sieczkowski Gonzalez, Brunu Marcus 
Ferreira Amorim, Fábio Monteiro Vaz, Luiz Eduardo Ruckert Parreiras 
e Marcelo Galiza Pereira de Souza, objetivando a reparação civil por 
dano moral decorrente de ofensa a direitos autorais reclamados sobre 
artigo publicado pelo Ipea.

A propositura do incidente tem por escopo, segundo o 
suscitante, “dirimir se têm ou não os servidores públicos legitimidade 
para figurar como réus em demandas indenizatórias nas quais se 
impute à Administração conduta ilícita e danosa e a eles, servidores no 
exercício da função, conduta subsumível às hipóteses de culpa ou dolo 
pelo fato ensejador do dano”, tendo em vista ter a sentença excluído 
os servidores do polo passivo, questão que é objeto de apelo do autor, 
pendente de julgamento pela Quarta Turma.

Alega o suscitante que a Terceira e a Quarta Turmas têm posições 
distintas quanto ao tema, a Terceira admitindo a legitimidade passiva 
do servidor, e a Quarta, não. Essa disparidade de entendimentos 
oferece risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica (CPC, art. 
976, II), pois, inexistindo posição uniforme sobre a matéria, a solução 
da questão da inclusão ou não dos servidores no polo passivo (e as 
respectivas condenações daí decorrentes, inclusive quanto aos ônus 
sucumbenciais) dependerá da sorte, ou seja, de a qual das turmas 
o recurso for distribuído, por sorteio. Restariam evidentes, assim, 
segundo o suscitante, “a configuração de situações não isonômicas e 
a consequente insegurança jurídica não só entre administrados como 
também entre servidores que, por uma mesma conduta, poderão ser 
condenados ou não, conforme seja o entendimento do órgão sobre sua 
legitimidade para figurar no polo passivo da demanda”.

Defende o suscitante a prevalência do entendimento sustentado pela 
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Terceira Turma, dizendo que a regra do art. 37, § 6º, da CF/88 (“As 
pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras 
de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso 
contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”) não foi instituída 
como instrumento de proteção aos servidores, e sim para consagrar a 
superação do antigo princípio da irresponsabilidade do Estado (“the 
king cannot do wrong”), sem vedar o ajuizamento da ação diretamente 
contra o servidor causador do dano. Assim, segundo o suscitante, “o 
telos do citado dispositivo é derrubar barreira à jurisdição de que antes 
se cogitava em favor do Estado, e não erguer outra barreira em favor de 
seus agentes sempre e quando como tal atuem, sem ressalvar sequer as 
hipóteses em que se lhes impute abuso ou desvio de poder”.

Distribuído o incidente em 04 de novembro do presente ano, trago 
os autos em mesa para que se proceda ao juízo de admissibilidade do 
incidente (Regimento Interno, art. 345-B).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: Em que 
pesem a relevância da questão suscitada e o reconhecimento da efetiva 
existência de soluções divergentes para ela neste Tribunal, tenho que a 
questão ora em debate não se presta à padronização pretendida. E não 
se presta porque as ações envolvendo responsabilidade civil do Estado 
e de seus agentes que chegam ao Tribunal envolvem circunstâncias 
fáticas muito diversas, que não comportam solução única, invariável, 
em um só sentido.

Com efeito, definir aprioristicamente, independentemente dos fatos 
ocorridos, se a ação indenizatória pode ou não ser dirigida também 
contra a pessoa do servidor significaria, em determinadas situações, 
a meu ver, indevida obstrução ao acesso ao Judiciário e, por vezes, 
comprometimento da realização da justiça. Lembro que a tese jurídica 
adotada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas tem 
poder vinculante sobre o Tribunal e sobre os juízes de primeiro grau, de 
forma que, uma vez adotado um entendimento, ele terá necessariamente 
de ser aplicado nos demais casos semelhantes.
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As circunstâncias fáticas donde emerge a pretensão indenizatória 
em relação à atividade estatal podem se muito variadas. Temos desde 
os casos em que o dano decorre do simples exercício regular e lícito 
dessa atividade estatal (como, por exemplo, a consequência lesiva de 
vacina obrigatória sobre alguns indivíduos, estatisticamente esperada 
e tolerada como “mal menor” em relação aos benefícios da vacinação 
à saúde da população como um todo, ou a expropriação de bem por 
utilidade pública) até os casos em que os fatos narrados na petição 
inicial sugerem grave desvio de finalidade na atividade estatal danosa, 
que é apresentada na petição inicial como mera defesa de interesses 
privados do agente público, travestida de ato administrativo, como no 
caso em que o agente se utiliza de sua autoridade para prejudicar um 
particular desafeto seu, por motivos que pouco ou nada têm a ver com 
o exercício da função pública.

Penso que, considerando essa gama de situações de fato diversas 
em que pode vir estribada a pretensão indenizatória contra o Estado, 
não se pode adotar um princípio único. Em um dos extremos, quando 
o dano emerge da atividade estatal lícita e regular, não se pode admitir 
o processamento da demanda contra a pessoa do agente. O exercício 
regular da função pública, em inúmeras situações, naturalmente 
contraria interesses privados e produz danos a particulares. Autuações, 
interdições, aplicações de multas e outras penalidades, recusa de registros 
e de alvarás, emissão de pareceres técnicos desfavoráveis em processos 
de licenciamento são atividades estatais regulares, necessárias para 
que o Estado cumpra suas funções, e não se pode aceitar que o agente 
público que as exerce fique sujeito aos humores do administrado cujos 
interesses foram contrariados. Nesse sentido, a regra do § 6º do art. 37 
é de fato uma proteção ao agente público, que lhe possibilita exercer 
com serenidade suas funções. Mas, no outro extremo, também não me 
parece jurídico afirmar que aquele administrado que seja vítima de ato 
ilícito praticado por agente público, especialmente dirigido contra si, 
motivado por fatores alheios aos interesses da administração e vinculado 
a interesses e sentimentos do próprio agente não possa acioná-lo 
diretamente. A indenização, além de compensar materialmente o dano, 
pode ter também função punitiva ao seu causador, proporcionando 
espécie de compensação psíquica à vítima, moralmente atingida. Não 
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são raros, nesse sentido, os pedidos de indenização em que o montante 
indenizatório é destinado pelo autor, desde o início da ação, a entidades 
filantrópicas, o que demonstra estar em jogo não a reparação econômica 
do dano, mas uma reprimenda ao ofensor. Por tudo isso, não me parece 
correto proibir-se que o lesado, em casos de aparente culpa grave ou 
dolo do agente e desvio de finalidade, pretenda buscar indenização 
diretamente do agente causador do dano, e não apenas do Estado. 
Nessas situações, pode estar em jogo não apenas a reposição material 
do dano causado, como bem observado por Ihering:

“[...] o demandante que recorre ao processo para defender-se contra um ultraje ao seu 
direito não tem em vista o objeto do litígio, talvez insignificante, mas antes visa a um ob-
jetivo ideal: a afirmação de sua própria pessoa e do seu sentimento de justiça. [...] Não é o 
prosaico interesse pecuniário, mas a dor moral da injustiça sofrida que impele a vítima a 
instaurar o processo. O que se tem em mente não é recuperar o objeto do litígio – talvez, 
como muitas vezes ocorre em casos como esses, ele o terá doado a uma instituição de ca-
ridade, para fixar os verdadeiros motivos que conduzem ao litígio. O que pretende é fazer 
prevalecer seu bom direito. Alguma coisa no seu interior lhe diz que não pode recuar, que 
não se encontra em jogo o valor do objeto em litígio, mas sua personalidade, sua honra, 
seu sentimento de justiça, seu autorrespeito. Em poucas palavras, o processo transforma-se 
de uma questão de interesse em uma questão de caráter: o que está em jogo é a afirmação 
ou a renúncia da própria personalidade.” (IHERING, Rudolf Von. A luta pelo Direito. São 
Paulo: Martin Claret, 2001. p. 38)

Nas ações indenizatórias, este relator tem-se deparado com situações 
fáticas distintas, que têm exigido posicionamentos também diversos. 
Em regra, a inclusão do agente público no polo passivo não está 
vinculada a nenhuma circunstância excepcional, que qualifique como 
especialmente antijurídica a conduta pessoal do agente que pratica o ato 
causador do dano. Nesses casos, a necessidade de exclusão da pessoa 
do agente público do polo passivo da ação tem sido afirmada, sob pena 
de se inviabilizar o exercício da função pública, conforme o julgado que 
transcrevo abaixo:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSO DISCIPLINAR. OAB. PUNIÇÃO. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OAB. ILEGITIMI-
DADE PASSIVA DA PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO. Os atos praticados pelos órgãos são imputados à pessoa jurídica a qual 
integram, na medida em que aqueles não possuem personalidade jurídica. E, por inferência 
lógica, a pessoa jurídica deve igualmente responder pelos atos praticados regularmente pelas 
pessoas físicas integrantes dos seus órgãos. Trata-se de uma das vertentes do princípio da 
impessoalidade da administração pública, consagrado no art. 37 da Constituição. Por não 
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haver vício formal no processo administrativo que impôs pena de suspensão ao autor nem 
ausência de motivos ou falta de razoabilidade ou proporcionalidade na aplicação da sanção, 
é de rigor a improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.” (TRF4, Apelação 
Cível nº 5000771-93.2010.404.7015, 4ª Turma, Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal 
Júnior, por unanimidade, juntado aos autos em 17.12.2014)

Em outras, contudo, o quadro fático descrito na inicial, corroborado 
por início de prova, indica ter a conduta do agente extrapolado o normal 
exercício da função pública. Nesse sentido é o precedente:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL 
IMPUTADA AO ESTADO, COM BASE NA RESPONSABILIDADE OBJETIVA, E AO 
AGENTE PÚBLICO CAUSADOR DO DANO, COM BASE NA CULPA OU DOLO. 
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS DUAS AÇÕES NO MESMO PROCESSO. 
No caso de pedido de indenização de danos alegadamente decorrentes de ato praticado por 
agente público, pode o autor cumular, em um mesmo processo, duas ações, uma fundada na 
responsabilidade objetiva do Estado, dirigida contra o ente público a que esteja vinculado 
o agente, e outra fundada na responsabilidade subjetiva, voltada contra a pessoa do agente 
supostamente causador do dano, hipótese em que o ônus da prova do dolo ou culpa será do 
autor. Agravo retido provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem 
para que os agentes públicos sejam reintegrados ao polo passivo da lide e seja devidamente 
processado e instruído o feito.” (TRF4, AC 5006430-60.2012.404.7000, Quarta Turma, 
relator para acórdão Cândido Alfredo Silva Leal Júnior, juntado aos autos em 01.03.2016)

Portanto, o que definirá o cabimento ou não da inclusão dos 
agentes públicos no polo passivo da demanda indenizatória (além dos 
fundamentos jurídicos pelos quais é imputada a responsabilidade da 
administração pelos danos, se puramente objetiva ou se fundada na 
culpa) são os fatos em que se funda a demanda. Tal decisão não escapa 
da análise cuidadosa do quadro fático que se delinear no início do 
processo, podendo ficar evidenciado desde já o absoluto descabimento 
da presença dos agentes no processo, ou o cabimento de sua integração 
à lide para que se defendam das imputações que lhes são dirigidas.

Ocorre que o incidente de resolução de demandas repetitivas somente 
pode ter por objeto questões unicamente de direito, não abarcando 
situações em que seja necessário o revolvimento de matéria fática. Diz 
o art. 976 do CPC-2015:

“Art. 976. É cabível a instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas 
quando houver, simultaneamente:

I – efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre a mesma questão 
unicamente de direito;

II – risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica.”
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Como antes explanado, entendo que a solução das demandas em 
que há controvérsia sobre a legitimidade passiva dos agentes públicos 
nas ações de responsabilidade civil do Estado não depende de um 
posicionamento apriorístico, teórico, sobre o tema, que possa ser 
uniformizado, mas sim da análise das circunstâncias fáticas de cada 
caso concreto, que podem apontar para um ou outro caminho. Assim, a 
uniformização do posicionamento, em termos apriorísticos, hipotéticos, 
em qualquer um dos sentidos, seja pela legitimidade, seja pela 
ilegitimidade dos agentes públicos, mais engessaria e empobreceria o 
exercício da jurisdição do que contribuiria para a obtenção de isonomia, 
segurança jurídica e celeridade processual para os jurisdicionados.

Ante o exposto, voto por inadmitir o incidente de resolução de 
demandas repetitivas.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: 
Acompanho o e. relator, quanto ao resultado de seu julgamento, mas 
peço vênia para divergir quanto à fundamentação.

Entendeu o e. relator que a questão em debate – possibilidade ou não 
de inclusão do agente público no polo passivo de ação de indenização 
contra a Administração – não se presta à padronização ofertada pelo 
IRDR, “porque as ações envolvendo responsabilidade civil do Estado 
e de seus agentes que chegam ao Tribunal envolvem circunstâncias 
fáticas muito diversas, que não comportam solução única, invariável, 
em um só sentido”.

Entendo, contudo, que a questão em foco é eminentemente jurídica, 
atendendo ao requisito previsto no art. 976, I, do CPC. Tanto isso é 
verdade, que há entendimentos díspares manifestados pelo col. STF e 
pelo STJ, ou seja, em instâncias que não alcançam matéria fática.

Com efeito, enquanto a jurisprudência pacificada no seio do colendo 
Superior Tribunal de Justiça sinaliza a não obrigatoriedade de a ação 
indenizatória oriunda da responsabilidade objetiva do Estado ser 
também dirigida contra o agente público causador direto do dano, o 
entendimento também pacificado perante o colendo Supremo Tribunal 
Federal é no sentido de ser vedada a inclusão do agente público no 
polo passivo da ação dirigida contra o órgão a que pertence. Porém, 
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em ambos os areópagos, a matéria discutida vem a ser a interpretação 
a ser dada ao art. 37, § 6º, da CF, ficando à margem de tal discussão a 
existência ou não de culpa ou dolo, má-fé ou boa-fé do agente público, 
como se vê:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO 
DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º 
DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. AGENTE PÚBLICO. ILEGITIMIDADE 
PASSIVA AD CAUSAM. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE nº 
327.904, relator o Ministro Carlos Britto, DJ de 08.09.06, fixou entendimento no sentido de 
que ‘somente as pessoas jurídicas de direito público, ou as pessoas jurídicas de direito privado 
que prestem serviços públicos, é que poderão responder, objetivamente, pela reparação de 
danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos respectivos agentes, agindo estes na qualidade 
de agentes públicos, e não como pessoas comuns’. Precedentes. Agravo regimental a que se 
nega provimento.” (RE 470.996 AgR, relator(a): Min. Eros Grau, Segunda Turma, julgado 
em 18.08.2009, DJe-171, divulg. 10.09.2009, public. 11.09.2009, Ement. VOL-02373-02, 
PP-00444, RT, v. 98, n. 890, 2009, p. 172-175)

“EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. RESPONSA-
BILIDADE OBJETIVA DO ESTADO: § 6º DO ART. 37 DA MAGNA CARTA. ILEGITI-
MIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AGENTE PÚBLICO (EX-PREFEITO). PRÁTICA DE 
ATO PRÓPRIO DA FUNÇÃO. DECRETO DE INTERVENÇÃO. O § 6º do artigo 37 da 
Magna Carta autoriza a proposição de que somente as pessoas jurídicas de direito público, 
ou as pessoas jurídicas de direito privado que prestem serviços públicos, é que poderão 
responder, objetivamente, pela reparação de danos a terceiros. Isto por ato ou omissão dos 
respectivos agentes, agindo estes na qualidade de agentes públicos, e não como pessoas 
comuns. Esse mesmo dispositivo constitucional consagra, ainda, dupla garantia: uma, em 
favor do particular, possibilitando-lhe ação indenizatória contra a pessoa jurídica de direito 
público, ou de direito privado que preste serviço público, dado que bem maior, pratica-
mente certa, a possibilidade de pagamento do dano objetivamente sofrido. Outra garantia, 
no entanto, em prol do servidor estatal, que somente responde administrativa e civilmente 
perante a pessoa jurídica a cujo quadro funcional se vincular. Recurso extraordinário a que 
se nega provimento.” (RE 327.904, relator(a): Min. Carlos Britto, Primeira Turma, julgado 
em 15.08.2006, DJ 08.09.2006, PP-00043, Ement. VOL-02246-03, PP-00454, RTJ, VOL-
00200-01, PP-00162, RNDJ, v. 8, n. 86, 2007, p. 75-78)

Mais recentemente:
“AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL 

DO ESTADO. DELEGATÁRIOS. ART. 37, § 6º, DA CF/88. INEXISTÊNCIA DE VIO-
LAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA Nº 343 DO STF. INCIDÊNCIA 
TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS DIZ 
RESPEITO À APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. JURISPRUDÊNCIA DO 
STF QUE AFIRMA A TEORIA DA DUPLA GARANTIA. ARGUMENTOS JÁ ANALI-
SADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDIS-
CUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. INVIABILIDADE. 
INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA TAL FIM. 
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PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ação rescisória é via 
processual inadequada à mera rediscussão de matérias já assentadas pelo Tribunal à época 
do julgamento do qual decorreu a decisão que se quer ver desconstituída. 2. In casu, não 
restou demonstrada a alegação de que a decisão rescindenda incorreu em manifesta violação 
a dispositivo de lei, notadamente em razão de a jurisprudência desta Corte afirmar a teoria 
da dupla garantia (art. 37, § 6º, da CF/88). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
(STF, AR 2.388 AgR, relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.04.2015, 
processo eletrônico, DJe-076, divulg. 23.04.2015, public. 24.04.2015)

Entretanto, creio existir outro óbice intransponível à pretensão: 
a inexistência de “efetiva repetição de processos que contenham 
controvérsia sobre a mesma questão” (CPC, art. 976, I). Embora haja 
evidente dissonância de entendimentos perante as 3ª e 4ª Turmas deste 
Regional no particular, o diminuto número de ações que tratam do 
assunto no TRF4 não justifica o emprego do incidente. Dadas as suas 
formalidades – ampla e específica divulgação e publicidade perante o 
CNJ, preferência no julgamento, possível audiência pública e instrução 
mediante ouvida de testemunhas, seu efeito erga omnes –, somente 
se justifica a utilização de tal instrumento processual em questões de 
massa.

A esse respeito, preleciona Artur César de Souza (Código de 
Processo Civil. São Paulo: Almedina, 2015. v. III. p. 1457):

“Entende-se por efetiva repetição de processos a possibilidade de existência de um nú-
mero substancial de demandas repetitivas que poderão vir a ser propostas no âmbito regional 
ou nacional. Esse número de demandas deve ser relevante, o que significa dizer que um 
número inexpressivo de demandas repetitivas não justificaria a instauração do incidente de 
demandas repetitivas. Evidentemente, a norma não traz um número exato e objetivo do que 
significa relevante multiplicação de processos, o que deverá ser avaliado de acordo com 
a circunstância da questão envolvida na demanda judicial. Sem dúvida, questões como o 
reajuste de 28,86% referente às Leis 8.622/93 e 8.627/93 do servidor público, aposentadoria 
especial prevista nos arts. 57 e 58 da Lei da Previdência Social, compensação de prejuízo 
do IRPJ, correção monetária da poupança, reajuste do índice de correção monetária dos 
contratos firmados pelo SFH, questionamento sobre a inconstitucionalidade da CPMF etc. 
são alguns exemplos de demandas que se multiplicaram de forma geométrica no âmbito 
de nossos tribunais.”

Não discrepam Marinoni, Arenhart e Mitidiero (CPC comentado. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1035):

“Para que possa ser instaurado o IRDR, exige-se a efetiva multiplicação de processos 
com a discussão única e exclusivamente da mesma questão de direito. Não basta a potencial 
multiplicação, sendo de se exigir a efetiva coexistência de várias demandas com discussão 
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envolvendo exclusivamente a mesma questão de direito.”

Ante o exposto, ainda que por fundamento diverso, voto por rejeitar 
o incidente.
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DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
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AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO
Nº 0000700-65.2016.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto
Relator p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos

Santos Laus

Reclamante: J.C.P.
Advogados: Dr. Carlos Rafael Cavalheiro de Lima e outro

Reclamado: Juízo Federal da 11ª VF de Porto Alegre
Interessado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal e processual penal. Tráfico de entorpecentes. Competência. 
Declinação. (In)existência de transnacionalidade. Não interposição 
de recurso em sentido estrito. Preclusão temporal. Reclamação. 
Decisão que lhe negou seguimento. Razões de mérito para considerá-
la manifestamente inadmissível. Agravo regimental. Artigo 3º do 
CPP combinado com o artigo 988 do CPC. Regra de extensão. 
Inaplicabilidade. Questão de ordem. Não conhecimento. Agravo 
regimental. Julgamento prejudicado.

1. Negado seguimento à postulação monocraticamente, porque 
entendeu o relator configurada a sua manifesta inadmissibilidade, se tal 
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juízo se fez ancorado em razões de fundo, não há óbice ou preclusão 
para que o colegiado resolva questão preliminar, caso reconheça sua 
incidência, disso podendo resultar, eventualmente, o prejuízo do mérito.

2. Se considerarmos, de um lado, a possibilidade, prevista no 
Regimento Interno do TRF 4ª Região (artigo 263), de correição parcial 
para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária 
de atos e fórmulas legais, na paralisação injustificada dos feitos ou na 
dilação abusiva dos prazos, a amplitude do artigo 654, § 2º, do CPP, o 
cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, à míngua de 
recurso dotado de efeito suspensivo, o poder geral de cautela outorgado 
a qualquer magistrado, alternativas processuais hoje já disponíveis à 
jurisdição criminal e componentes de um mosaico bastante em si para 
tutelar eventuais lacunas normativas, ou, ainda, obviar um quadro de 
proteção insuficiente ao réu; e, de outro, as hipóteses taxativas do artigo 
988, incisos I a IV, da Lei 13.105/2015, o desfecho desse cotejo abona 
a compreensão segundo a qual a regra de extensão do artigo 3º do DEL 
3.689/1941 faz-se inaplicável à espécie, seja pela ausência dos seus 
pressupostos, seja pela especificidade que dimana da comparação entre 
os artigos 15 do CPC/2015, 362 e 790 do seu congênere penal.

3. Ademais, se as hipóteses de jurisdição criminal dos Tribunais 
Regionais Federais estão estabelecidos no artigo 108 da Constituição, 
faz-se vedado ampliá-las por meio de lei ordinária, tal qual o diploma 
processual civil.

4. Questão de ordem solvida. Reclamação não conhecida. Agravo 
regimental prejudicado.

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 maioria, vencido o relator, solver questão de ordem para não 
conhecer da reclamação e julgar prejudicado o agravo regimental, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 07 de julho de 2016.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator para o acórdão.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto: Trata-se de 
agravo regimental interposto em face de decisão que negou seguimento 
à presente reclamação porque, em síntese: (a) invoca matéria estranha 
aos limites do conflito de competência que o reclamante entende 
violado; (b) a discussão acerca da declinação de competência, em 
razão de inexistência de prova da internacionalidade do delito, restou 
superada pela coisa julgada; (c) não possui este Tribunal jurisdição 
sobre o Juízo da 8ª Vara Estadual Criminal de Porto Alegre/RS, o que 
impede o conhecimento do pedido final.

Sustenta o agravante: (a) que se está a falar de competência e nulidade 
absolutas, matérias não sujeitas à preclusão; (b) que a reclamação 
visa à correção do Juízo Federal que declinou da competência para 
a Justiça Estadual, em contrariedade com o que foi decidido no CC 
nº 2005.04.01.034519-8/RS; (c) inexistindo internacionalidade, o 
magistrado deveria tão somente ter deixado de aplicar a causa de 
aumento, sem declinar para a Justiça Estadual; (d) que o fato de o 
Tribunal não possuir jurisdição sobre o juízo estadual é irrelevante, pois 
trata-se de mero caso de conflito de competência.

É o relatório. 

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto:
1. Ao proferir a decisão que negou seguimento à reclamação, assim 

ponderei:
“1. Inicialmente, cabe destacar que o conhecimento da reclamação antes prevista na Lei 

nº 8.038/90 (arts. 13 a 18) restringia-se ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 
de Justiça. Recentemente, com a edição da Lei nº 13.105/2015, houve revogação expressa, 
fazendo-se incluir igual previsão no novo Código de Processo Civil.

Aqui, verifica-se, no mínimo, técnica legislativa precária em fazer incluir no Estatuto 
Processual Civil regra que se aplicaria a todos os Tribunais e classes processuais. Não se 
olvida, por óbvio, que o art. 3º do Código de Processo Penal prevê que a lei processual 
penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos 
princípios gerais de direito.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de utilização da reclamação pe-
los Tribunais Estaduais e Regionais como instrumento de garantia de suas decisões e para 
combater eventuais abusos decorrentes da atuação do órgão jurisdicional (ADIN 2.212, 
Pleno, rel. Ministra Ellen Gracie, julg. 02.10.2003).
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A par disso, as decisões de declinação de competência devem ser desafiadas pelo recurso 
criminal em sentido estrito, previsto no art. 581, II, do Código de Processo Penal, meio 
processual este não utilizado pela parte interessada no momento apropriado. E tal percepção 
é importante para o deslinde do presente caso, como se verá adiante.

2. Há aspectos, pois, que obstaculizam o seu processamento.
2.1. Fazendo uma rápida incursão no mérito do Conflito de Competência nº 

2005.04.01.034519-8/RS, é possível verificar que a questão discutida dizia respeito exclu-
sivamente à competência territorial para julgamento da causa, sem qualquer discussão a 
respeito da competência da Justiça Federal para julgamento, que, diga-se de passagem, é 
absoluta, na forma do art. 109 da Constituição Federal.

A controvérsia foi solvida levando em conta exclusivamente aspectos da investigação 
que culminou com apreensão da droga. Assim referiu o então relator, Desembargador Fe-
deral Paulo Afonso Brum Vaz:

‘Não parece legítimo invocar, para fins de fixação de competência, o simples argu-
mento de que a apreensão da droga foi resultado de operação organizada e executada pela 
Polícia Federal vinculada à Superintendência de Porto Alegre. Só por esse fundamento 
não se poderia mesmo dizer que o competente seria o juiz suscitante do conflito. Como a 
competência é, de regra, ‘determinada pelo lugar em que se consumar a infração’ (art. 70 
do CPP), não havendo notícia da prática, pelos agentes, de nenhum dos núcleos constantes 
do art. 12 da Lei nº 6.368/76 em território do Estado do Rio Grande do Sul, a condução do 
inquérito, analisada a questão apenas por esse ângulo, deveria ficar a cargo do Juiz Federal 
de Lages-SC, local onde se deu a realização do flagrante delito. O mesmo poderia ser dito 
sobre a prevenção. Se o Código de Processo Penal, em seu art. 83, dá por configurada a 
‘competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes competentes, 
um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de medida a 
este relativa, ainda que anterior ao recebimento de denúncia’, à fixação da competência do 
juiz de Porto Alegre faltaria o requisito da competência concorrente, considerada, nesse 
caso, ainda a conduta do art. 12 da Lei Antidrogas.

Acontece, todavia, que os réus estão sendo investigados pela prática dos crimes previstos 
nos arts. 12 e 14 da Lei nº 6.368/76, com a causa de aumento do art. 18, I, daquele diploma 
legal. E, relativamente ao delito de associação para o tráfico, do pedido de interceptação de 
conversa telefônica formulado pelo delegado da Polícia Federal ao juiz federal da 2ª Vara 
Criminal de Porto Alegre é possível ver o seguinte:

‘Conforme consta do documento em anexo, elaborado pelos APF AP e CD, versa o 
presente expediente sobre implementação de diligências imprescindíveis ao deslinde deste 
feito. Em virtude de novos fatos ocorridos, é por demais necessário que se tenha acesso 
aos dados gerados a partir de terminais celulares utilizados pelo grupo sob estudo, uma vez 
que, de acordo com o que foi possível entender da análise das informações interceptadas, 
P.S.O.B., o CARECA, está se preparando para receber uma partida de drogas amanhã, carga 
esta a ser recebida pela quadrilha em algum ponto deste Estado. A interceptação do celular nº 
[omissis], habilitado em 03.06.2005, cadastrado em nome de V.P., corrobora tais assertivas, 
haja vista que, atualmente, está sendo utilizado na região de CAXIAS DO SUL-RS.’ (fl. 32)

Do teor da peça que a autoridade policial dirigiu ao juiz da 2ª Vara Criminal de Porto 
Alegre, pode-se verificar claramente que a operação desencadeada pelos policiais vincu-
lados à Superintendência do Estado do Rio Grande do Sul, embora tivesse como objetivo 
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final a prisão em flagrante por tráfico de drogas do indiciado de codinome CARECA e dos 
demais coautores, a isso não estava circunscrita; objeto das investigações era, do mesmo 
modo, o delito de associação para o tráfico (‘dados gerados a partir de terminais celulares 
utilizados pelo grupo sob estudo’). Não se pode negar então, ao menos nessa fase inicial, 
que atos associativos ocorreram no Estado do Rio Grande do Sul, o que justifica, desse 
modo, a competência do Juiz Federal da 2ª Vara Criminal de Porto Alegre. Conexos os 
delitos previstos no art. 12 e no art. 14 da Lei nº 6.368/76, a competência, por esse motivo, 
pode ser firmada por prevenção, não havendo – como não há – dúvida alguma de que o 
magistrado suscitante, ao deferir diligências requeridas pela Polícia Federal, antecedeu ao 
outro ‘na prática de algum ato do processo ou de medida a este relativa, ainda que anterior 
ao oferecimento da denúncia’ (art. 83 do CPP). Problemas relacionados com a concreta rea-
lização do tipo penal de associação para o tráfico, cujos requisitos são a ‘duradoura atuação 
em comum e não transitória e ocasional participação’ (STF, HC 64.840, 1ª Turma, Min, 
Néri da Silveira), ficam para ser solucionados com o julgamento de mérito da ação penal.’

Além disso, registrou que não há como se descartar, já nessa fase inicial das investi-
gações, a incidência da causa de aumento prevista no art. 18, I, da Lei nº 6.368/76 e, por 
via de consequência, a competência federal. Seria temerário fazer um juízo definitivo a 
respeito da matéria. Melhor é esperar o oferecimento de denúncia pelo Ministério Público 
Federal, deixando para o juiz da causa o posterior exame sobre a incidência, ou não, da 
referida majorante.

Pois bem, ainda que naquele momento tivesse sido feita alguma referência à causa de 
aumento pela internacionalidade do delito, fato é que o próprio julgamento não é conclusivo 
com relação à competência federal, de modo que, ao contrário do que defende o reclamante, 
restou preservada a prerrogativa do juízo ora reclamado de reexaminá-la, o que foi feito 
nos seguintes dizeres:

‘Desse modo, evidencio que nenhum dos elementos coligidos aos autos é capaz de 
demonstrar a internacionalidade do tráfico em tese atribuído ao denunciado...

Assim, entendendo não haver qualquer demonstração apta a um juízo condenatório, da 
internacionalidade do tráfico de drogas tratado no presente procedimento, inexistindo, pois, 
causa determinante da competência desta Justiça Federal.

Some-se a isso o fato de que, na linha que já vinha sendo adotada pelo Supremo Tribunal 
Federal, agora também o Tribunal Regional Federal da 4ª Região passou a entender que a 
simples descrição de tráfico internacional na denúncia, quando não comprovada a interna-
cionalidade durante a instrução, não é apta para prorrogar a competência da Justiça Federal.’

2.2. Diga-se ainda, na esteira do que foi ponderado em sede preliminar, que, mesmo 
que cabível a reclamação em processos penais afetos aos Tribunais Regionais, haver-se-ia 
de aplicar a dicção legal em toda sua extensão.

Assim, por exemplo, o art. 988, § 5º, inciso I, do novo Código de Processo Civil es-
tabelece que é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão 
reclamada.

Compulsando os autos de primeiro grau, vê-se que a decisão declinatória de competência 
para a Justiça Estadual data de 13.07.2006, tendo transitado em julgado em 26.07.2006, com 
baixa definitiva em 10.08.2006. Os autos foram remetidos à Justiça Estadual, e o feito lá 
tramita desde 04.02.2009 (informação obtida no sítio do Tribunal de Justiça), com regular 
instrução e em fase de apresentação de memoriais pelas partes.
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Dessa forma, superada a questão pela coisa julgada, mostra-se inadmissível a reclamação.
2.3. Por fim, mas não menos importante, não pode passar despercebido que o proces-

samento da ação penal perante a 8ª Vara Criminal da Justiça Estadual – Porto Alegre/RS 
decorre, ainda que implicitamente, do acolhimento da competência por aquele juízo.

Por óbvio que tal circunstância inviabiliza o pedido liminar e até mesmo o pedido final da 
presente reclamação, no sentido de que seja suspenso o Processo Crime nº 001/2.09.0006002-7 
e, ao final, reconhecida a incompetência do juízo ao qual foi remetido o feito.

Ora, estando o processo sob a jurisdição estadual, descabe a este Tribunal qualquer 
determinação, independente da sua natureza. Havendo conflito entre jurisdição estadual e 
federal – o que se considera apenas a título argumentativo –, seria o caso de submissão da 
controvérsia ao Superior Tribunal de Justiça.

De qualquer forma, não é esse o caso dos autos.
3. Em síntese, inviável o processamento de reclamação que se mostra manifestamente 

inadmissível porque (a) invoca matéria estranha aos limites do conflito de competência que 
o reclamante entende violado; (b) a discussão acerca da declinação de competência, em 
razão de inexistência de prova da internacionalidade do delito, restou superada pela coisa 
julgada; (c) não possui este Tribunal jurisdição sobre o Juízo da 8ª Vara Estadual Criminal 
de Porto Alegre/RS, o que impede o conhecimento do pedido final.

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, forte no art. 37, § 2º, do RITRF4.”

2. As razões lançadas na peça recursal não são aptas a modificar o 
entendimento registrado na decisão que negou seguimento à reclamação.

2.1. Com efeito, ao contrário do que alega a parte reclamante, a 
discussão no Conflito de Competência nº 2005.04.01.034519-8/RS 
dizia respeito ao critério territorial para processamento da ação penal. 
Preliminarmente, registrou, naquele incidente, o Desembargador Paulo 
Afonso Brum Vaz:

“Embora não se enxergue, no auto de prisão em flagrante, mais do que uma alusão 
genérica ao fato de que os policiais estavam acompanhando ‘a entrega de uma partida de 
drogas a ser recebida por um traficante internacional conhecido como CARECA’ (fl. 45), 
não há como se descartar, já nessa fase inicial das investigações, a incidência da causa de 
aumento prevista no art. 18, I, da Lei nº 6.368/76 e, por via de consequência, a competência 
federal. Seria temerário fazer um juízo definitivo a respeito da matéria. Melhor é esperar o 
oferecimento de denúncia pelo Ministério Público Federal, deixando para o juiz da causa 
o posterior exame sobre a incidência, ou não, da referida majorante.” (destaquei)

Ora, à evidência, não há decisão definitiva do Tribunal firmando a 
competência da Justiça Federal. Ao contrário, o próprio relator deixa 
claro apenas que não haveria como descartar, naquele estágio, a 
competência federal.

Não significa, contudo, que tal competência tenha sido fixada 
naquele momento, até porque, como referido na decisão ora atacada, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 139-160, 2017 147

o tema seria estranho ao incidente que tratava exclusivamente de 
competência territorial. Inviável se falar, pois – até mesmo porque 
seria contraditório –, na fixação da competência federal para somente 
depois aferir a incidência da causa de aumento pela internacionalidade. 
Isso seria absolutamente incompatível. O raciocínio deve ser inverso, 
fixando-se primeiramente a competência.

2.2. Eventual incompetência do juízo deveria ser arguida na Justiça 
Estadual, relembrando que o conflito de competência entre juiz de 
direito e juiz federal deve ser solvido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, as decisões declinatórias de competência devem ser 
atacadas pela via do recurso criminal em sentido estrito, a teor do que 
define o art. 581, II, do Código de Processo Penal (“Art. 581. Caberá 
recurso, no sentido estrito, da decisão, despacho ou sentença: (...) II 
– que concluir pela incompetência do juízo;”), meio processual este 
não utilizado pela defesa, que somente veio a se insurgir após passados 
quase 10 anos.

2.3. De resto, a competência foi aceita pelo Juízo da Vara Criminal 
de Porto Alegre, de maneira que não caberia qualquer determinação, 
porque aquele juízo não se encontra vinculado a este Tribunal.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
É o voto.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen: Divirjo do encaminha-
mento proposto pelo relator, porquanto entendo que o instituto proces-
sual da reclamação é inaplicável na órbita criminal.

Ainda que se ultrapassasse a controvérsia acerca da possibilidade 
do manejo da reclamação perante os Tribunais Regionais Federais, 
ante a inexistência de previsão constitucional, tenho que dito instituto, 
incorporado pelo novo Código de Processo Civil nos seus arts. 988 a 
993, tem aplicação restrita à jurisdição cível.

Certo é que a necessidade de estabilidade da jurisprudência e da 
vinculação dos juízos aos precedentes, razões inspiradoras do instituto 
da reclamação, é uma regra da teoria geral do processo, a deitar 
influências em todos os quadrantes do Direito. Não obstante, tal não 
autoriza a utilização, na seara penal, de recursos e de ações sem assento 
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constitucional e não previstos na legislação processual penal, até porque 
guarda peculiaridades.

Note-se, inclusive, que, durante a tramitação do projeto que deu 
origem ao novo Código de Processo Civil, restou excluída a referência 
ao processo penal no que se tornou o art. 15 da Lei 13.105/2015: “Na 
ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas 
ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas 
(supletiva e subsidiariamente)”.

Ante o exposto, voto por não conhecer da Reclamação.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Segundo o 
relator, trata-se de agravo regimental interposto em face de decisão que 
negou seguimento à reclamação porque, em síntese: (a) invoca matéria 
estranha aos limites do conflito de competência que o reclamante 
entende violado; (b) a discussão acerca da declinação de competência, 
em razão de inexistência de prova da internacionalidade do delito, restou 
superada pela coisa julgada; (c) não possui este Tribunal jurisdição 
sobre o Juízo da 8ª Vara Estadual Criminal de Porto Alegre/RS, o que 
impede o conhecimento do pedido final.

Sua Excelência conhece da postulação, mas nega-lhe provimento. 
No entanto, permito-me reproduzir fragmentos da fundamentação que, 
a meu ver, merecem melhor debate, pois que pode conduzir o colegiado 
a ter por prejudicado o agravo:

“1. Inicialmente, cabe destacar que o conhecimento da reclamação antes prevista na Lei 
nº 8.038/90 (arts. 13 a 18) restringia-se ao Supremo Tribunal Federal e ao Superior Tribunal 
de Justiça. Recentemente, com a edição da Lei nº 13.105/2015, houve revogação expressa, 
fazendo-se incluir igual previsão no novo Código de Processo Civil.

Aqui, verifica-se, no mínimo, técnica legislativa precária em fazer incluir no Estatuto 
Processual Civil regra que se aplicaria a todos os Tribunais e classes processuais. Não se 
olvida, por óbvio, que o art. 3º do Código de Processo Penal prevê que a lei processual 
penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos 
princípios gerais de direito.

Já decidiu o Supremo Tribunal Federal a possibilidade de utilização da reclamação pe-
los Tribunais Estaduais e Regionais como instrumento de garantia de suas decisões e para 
combater eventuais abusos decorrentes da atuação do órgão jurisdicional (ADIN 2.212, 
Pleno, rel. Ministra Ellen Gracie, julg. 02.10.2003). (...)”

A propósito da reclamação, e da sua conexão, específica, com a 
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ordem constitucional, escreveu o Ministro Gilmar Mendes:
“(...) A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos 

artigos 13 a 18 da Lei n° 8.038/90, e nos artigos 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal, constitui ação de rito essencialmente célere, cuja estrutura procedimen-
tal, bastante singela, coincide com o processo do mandado de segurança e de outras ações 
constitucionais de rito abreviado.

A adoção de uma forma de procedimento sumário especial para a reclamação tem 
como razão a própria natureza desse tipo de ação constitucional, destinada à salvaguarda 
da competência e da autoridade das decisões do Tribunal, assim como da ordem constitu-
cional como um todo.

Desde o seu advento, fruto de criação jurisprudencial, a reclamação tem-se firmado 
como importante mecanismo de tutela da ordem constitucional.

Como é sabido, a reclamação, para preservar a competência do Supremo Tribunal Fe-
deral ou garantir a autoridade de suas decisões, é fruto de criação pretoriana. Afirmava-se 
que ela decorreria da ideia dos implied powers deferidos ao Tribunal. O Supremo Tribunal 
Federal passou a adotar essa doutrina para a solução de problemas operacionais diversos. 
A falta de contornos definidos sobre o instituto da reclamação fez, portanto, com que a sua 
constituição inicial repousasse sobre a teoria dos poderes implícitos.

Em 1957, aprovou-se a incorporação da reclamação no Regimento Interno do Supremo 
Tribunal Federal.

A Constituição Federal de 1967, que autorizou o STF a estabelecer a disciplina pro-
cessual dos feitos sob sua competência, conferindo força de lei federal às disposições do 
Regimento Interno sobre seus processos, acabou por legitimar definitivamente o instituto 
da reclamação, agora fundamentada em dispositivo constitucional.

Com o advento da Carta de 1988, o instituto adquiriu, finalmente, status de competência 
constitucional (art. 102, I, l). A Constituição consignou, ainda, o cabimento da reclamação 
perante o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, I, f), igualmente destinada à preservação 
da competência da Corte e à garantia da autoridade das decisões por ela exaradas.

Com o desenvolvimento dos processos de índole objetiva em sede de controle de 
constitucionalidade nos planos federal e estadual (inicialmente representação de inconsti-
tucionalidade e, posteriormente, ADI, ADIO, ADC e ADPF), a reclamação, na qualidade 
de ação especial, acabou por adquirir contornos diferenciados na garantia da autoridade das 
decisões do Supremo Tribunal Federal ou na preservação de sua competência.

Ressalte-se, ainda, que a EC nº 45/2004 consagrou a súmula vinculante, no âmbito da 
competência do Supremo Tribunal, e previu que a sua observância seria assegurada pela 
reclamação (art. 103-A, § 3º – ‘Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a 
súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal 
Federal, que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão ju-
dicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem aplicação da súmula, 
conforme o caso’).

A tendência hodierna, portanto, é de que a reclamação assuma cada vez mais o papel de 
ação constitucional voltada à proteção da ordem constitucional como um todo. Os vários 
óbices à aceitação da reclamação, em sede de controle concentrado, já foram superados, 
estando agora o Supremo Tribunal Federal em condições de ampliar o uso desse importante 
e singular instrumento da jurisdição constitucional brasileira.
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Dessarte, a ordem constitucional necessita de proteção por mecanismos processuais 
céleres e eficazes. Esse é o mandamento constitucional, que fica bastante claro quando se 
observa o elenco de ações constitucionais voltadas a esse mister, como o habeas corpus, o 
mandado de segurança, a ação popular, o habeas data, o mandado de injunção, a ação civil 
pública, a ação direta de inconstitucionalidade, a ação declaratória de constitucionalidade 
e a arguição de descumprimento de preceito fundamental.

A reclamação constitucional – sua própria evolução o demonstra – não mais se destina 
apenas a assegurar a competência e a autoridade de decisões específicas e bem delimitadas 
do Supremo Tribunal Federal, mas também constitui-se como ação voltada à proteção da 
ordem constitucional como um todo. A tese da eficácia vinculante dos motivos determi-
nantes da decisão no controle abstrato de constitucionalidade, já adotada pelo Tribunal, 
confirma esse papel renovado da reclamação como ação destinada a resguardar não apenas 
a autoridade de uma dada decisão, com seus contornos específicos (objeto e parâmetro 
de controle), mas a própria interpretação da Constituição levada a efeito pela Corte. Esse 
entendimento é reforçado quando se vislumbra a possibilidade de declaração incidental 
da inconstitucionalidade de norma de teor idêntico a outra que já foi objeto de controle 
abstrato de constitucionalidade realizado pelo Supremo Tribunal Federal. (...)” (STF, Rcl 
5470, decisão monocrática publicada em 10.03.2008)

Portanto, o Supremo Tribunal Federal já delimitou a natureza, a 
competência e o objeto da reclamação (Representação 1.092 e ADI 
2.212): procedimento processual outorgado, exclusivamente, aos 
tribunais a quem a Constituição reservou a última palavra sobre sua 
aplicabilidade e sua interpretação (STF – artigo 102), a do direito 
federal (STJ – artigo 105) e local (TJ – artigo 125), destinado, por isso 
mesmo, a preservar a autoridade de seus julgados em tais matérias, é 
dizer, típica materialização da teoria dos poderes implícitos.

Nesse sentido, se considerarmos, de um lado, a possibilidade, prevista 
no Regimento Interno do TRF 4ª Região (artigo 263), de correição parcial 
para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária 
de atos e fórmulas legais, na paralisação injustificada dos feitos ou na 
dilação abusiva dos prazos, a amplitude do artigo 654, § 2º, do CPP, o 
cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, à míngua de 
recurso dotado de efeito suspensivo, o poder geral de cautela outorgado 
a qualquer magistrado, alternativas processuais hoje já disponíveis à 
jurisdição criminal e componentes de um mosaico bastante em si para 
tutelar eventuais lacunas normativas, ou, ainda, obviar um quadro de 
proteção insuficiente ao réu; e, de outro, as hipóteses taxativas do artigo 
988, incisos I a IV, da Lei 13.105/2015, o desfecho desse cotejo abona 
a compreensão segundo a qual a regra de extensão do artigo 3º do DEL 
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3.689/1941 faz-se inaplicável à espécie, seja pela ausência dos seus 
pressupostos, seja pela especificidade que dimana da comparação entre 
os artigos 15 do CPC/2015, 362 e 790 do seu congênere penal.

Ademais, se as hipóteses de jurisdição criminal dos Tribunais 
Regionais Federais estão estabelecidas no artigo 108 da Constituição, 
faz-se vedado ampliá-las por meio de lei ordinária, tal qual o diploma 
processual civil.

Em face do exposto, voto no sentido de formular questão de ordem 
que proponho seja solvida para não conhecer da reclamação e julgar 
prejudicado o agravo regimental.

HABEAS CORPUS Nº 0000818-41.2016.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz

Impetrantes: R.C.M. e outro
Paciente: C.V.L.

Impetrado: Procurador da República em Foz do Iguaçu/PR

EMENTA

Penal. Processo penal. Habeas corpus. Falsidade ideológica. 
Ofensa ao artigo 44, parágrafo único, da Lei Complementar 80/94. 
Não verificação. Trancamento do inquérito policial. Ausência de justa 
causa. Atipicidade da conduta.

1. A garantia insculpida no artigo 44, parágrafo único, da Lei 
Complementar 80/94 não obsta a instauração do procedimento 
investigatório, assegurando, tão somente, o acompanhamento da 
apuração da infração penal por parte de membro da Defensoria Pública 
da União.

2. A atribuição do Ministério Público para requisitar a instauração de 
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inquérito policial encontra-se estabelecida em sede constitucional, não 
podendo ser limitada por norma de hierarquia inferior.

3. Firmado na doutrina e na jurisprudência pátrias o entendimento 
no sentido de que a petição apresentada em juízo não caracteriza 
documento para fins penais, haja vista não constituir meio de prova, 
mas veículo pelo meio do qual as partes apresentam suas alegações, as 
quais dependem de comprovação.

4. Ausente elementar do tipo imputado à paciente, impõe-se o 
reconhecimento da ausência de justa causa para a investigação criminal.

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, conceder a ordem, nos termos do relatório, votos e 
notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.
Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de habeas 
corpus preventivo impetrado por D.C.A.C. e R.C.M., em favor de 
C.V.L., contra ato de procurador da República lotado em Foz do Iguaçu/
PR.

Narra que a defensora pública federal protocolou, nos autos do 
processo nº 5008029-57.2014.4.04.7002/PR, alegações finais em favor 
dos réus G.B.J. e N.C.

Afirma que, na sentença, o magistrado responsável pelo caso afirmou 
que a paciente incorrera em má-fé, pois, ao transcrever, nas alegações 
finais, parte do depoimento de uma testemunha, acrescentou palavra 
diversa daquela que a testemunha dissera e que conferiu sentido diverso 
ao que fora dito. Aponta que, na oportunidade, o juízo de origem 
determinou a expedição de ofícios ao Ministério Público Federal e à 
Corregedoria da Defensoria Pública da União para a tomada de medidas 
cabíveis.

Informa que o procurador da República William Tetsuo Teixeira 
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determinou a instauração de inquérito policial para apurar eventual 
prática do crime previsto no artigo 299 do Código Penal por parte da 
defensora pública federal ora paciente.

Em preliminar, alega a nulidade da instauração do procedimento 
investigatório, pois a abertura de procedimento criminal contra defensor 
público impõe a observância da prerrogativa contida no artigo 44, 
parágrafo único, da LC nº 80/94, vale dizer, comunicação imediata do 
fato objeto da apuração ao defensor público-geral federal.

Menciona a sobrecarga de trabalho dos defensores públicos federais 
lotados em Foz do Iguaçu/PR.

Diz que o pedido de quebra de sigilo relativo à “Operação Cavalo 
de Fogo” (processo nº 5000747-12.2012.4.04.7010/PR) possui mais 
de três mil eventos, o que demonstra o alto grau de complexidade 
da demanda, com dezenas de réus e testemunhas, bem como elevado 
número de horas de interceptações telefônicas.

Aponta que, com o intuito de elaborar as alegações finais, foi 
transcrita parte do depoimento da testemunha J.M.S., policial federal 
integrante da equipe que conduziu as investigações.

Colaciona o trecho transcrito nas alegações finais e a transcrição 
oficial.

Assevera ter havido nítido equívoco na transcrição feita no corpo 
das alegações finais, o qual, todavia, jamais imbuído de má-fé ou dolo 
de adulteração.

Relata que a própria transcrição oficial difere, um pouco, daquela 
que o magistrado afirma ser ipsis litteris do áudio da testemunha.

Sustenta que, tão logo ciente do equívoco, a paciente peticionou 
nos processos nº 5008651-39.2014.4.04.7002 e nº 5008541-
40.2014.4.04.7002, que tratam da mesma operação policial, mas de 
réus diversos, para retificar os erros também ali reproduzidos, em razão 
de se fundarem na prova compartilhada, o que demonstra a boa-fé da 
paciente.

Aduz não ter havido qualquer tentativa de adulteração da prova 
contida no processo, porque, primeiro, a defesa não trouxe prova nova 
nos autos (tanto o áudio quanto a transcrição já estavam anexados no 
feito) e, segundo, o próprio magistrado constatou rápida e facilmente o 
erro e refutou a tese defensiva, o que resultou na condenação dos réus.
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De outro lado, argumenta que uma simples petição não pode ser 
considerada como documento para fins penais, de modo que o fato não 
se amolda ao artigo 299 do Código Penal, sendo, portanto, atípico.

Requereu, em liminar, fosse determinada a não instauração de 
inquérito policial, por atipicidade da conduta, ou, então, sobrestada a 
determinação de instauração até o julgamento do mérito do presente 
writ.

O pedido de liminar foi indeferido (fls. 49-50).
A parte-impetrante requereu a reconsideração dessa decisão (fls. 56-

58), pedido esse que foi indeferido (fls. 233-233 verso).
A autoridade impetrada prestou informações nas fls. 223-232.
Oficiando no feito, o Ministério Público Federal opinou pela 

concessão da ordem (fls. 236-246).
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Alega a parte-
impetrante, preliminarmente, a violação do artigo 44, parágrafo único, 
da Lei Complementar 80/94, que assim dispõe:

“Art. 44. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública da União:
(...)
Parágrafo único. Quando, no curso de investigação policial, houver indício de prática 

de infração penal por membro da Defensoria Pública da União, a autoridade policial, civil 
ou militar, comunicará, imediatamente, o fato ao defensor público-geral, que designará 
membro da Defensoria Pública para acompanhar a apuração.”

Segundo o dispositivo supra, uma vez identificados indícios da 
prática de infração penal por membro da Defensoria Pública da União, 
a este será garantida a designação de outro membro daquela instituição 
para acompanhar a apuração a ser feita no curso do procedimento 
investigatório.

A garantia ali instituída, portanto, não obsta a instauração 
do procedimento investigatório, assegurando, tão somente, o 
acompanhamento da apuração da infração penal por parte de membro 
da Defensoria Pública da União.

Ressalte-se que a atribuição do Ministério Público para requisitar 
a instauração de inquérito policial encontra-se estabelecida em sede 
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constitucional, não podendo ser limitada, portanto, por norma de 
hierarquia inferior.

Uma vez instaurado o inquérito policial, cumprirá à autoridade 
policial a comunicação ao defensor público-geral para fins do disposto 
no artigo supratranscrito.

Assim, não há falar em nulidade do requerimento de instauração do 
procedimento investigatório.

No mérito, destaco, inicialmente, que o trancamento da ação penal 
ou do inquérito policial, por meio da impetração de habeas corpus, é 
medida de exceção.

De acordo com a jurisprudência deste Tribunal e do egrégio Superior 
Tribunal de Justiça, somente é viável o trancamento se o impetrante 
demonstrar, de plano, a ausência de justa causa para o prosseguimento 
da persecução penal, consubstanciada na inexistência de elementos 
indiciários demonstrativos da autoria e da materialidade do delito, na 
atipicidade da conduta e na presença de alguma causa excludente da 
punibilidade, ou, ainda, se inepta a denúncia.

No caso, a acusação imputa à paciente o cometimento, em tese, 
do crime de falsidade ideológica, narrando que esta, na qualidade de 
defensora pública da União, teria, no bojo de petição de alegações finais, 
inserido transcrição do depoimento de testemunha deliberadamente 
adulterado.

O artigo 299 do Código Penal assim dispõe:
“Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridica-
mente relevante:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 
um a três anos, e multa, se o documento é particular.

Parágrafo único – Se o agente é funcionário público, e comete o crime prevalecendo-se 
do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de registro civil, aumenta-se 
a pena de sexta parte.”

Todavia, encontra-se firmado na doutrina e na jurisprudência pátrias 
o entendimento no sentido de que a petição apresentada em juízo não 
caracteriza documento para fins penais, haja vista não constituir meio 
de prova, mas veículo pelo meio do qual as partes apresentam suas 
alegações, as quais dependem de comprovação.
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Nesse sentido, da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, 
exemplificativamente, destaco:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. INDICAÇÃO DE ENDEREÇO FALSO EM 
PETIÇÃO INICIAL. FATO SUJEITO A AVERIGUAÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO 
DE DOCUMENTO PARA FINS PENAIS. MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. 
PROVIMENTO DO RECURSO.

1. O trancamento de inquérito policial ou de ação penal em sede de habeas corpus é 
medida excepcional, só admitida quando restar provada, inequivocamente, sem a necessidade 
de exame valorativo do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência 
de causa extintiva da punibilidade, ou, ainda, a ausência de indícios de autoria ou de prova 
da materialidade do delito.

2. Já se sedimentou na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a petição 
apresentada em juízo não caracteriza documento para fins penais, uma vez que não é 
capaz de produzir prova por si mesma, dependendo de outras verificações para que sua 
fidelidade seja atestada.

3. A indicação de endereço incorreto em petição inicial para fins de alteração da compe-
tência para processar e julgar determinada ação não caracteriza o crime previsto no artigo 
299 do Código Penal, pois a veracidade do domicílio poderá ser objeto de verificação. 
Precedentes.

4. Recurso provido para determinar o trancamento da ação penal instaurada contra o 
recorrente no que se refere ao delito de falsidade ideológica, estendendo-se os efeitos da 
decisão ao corréu em idêntica situação.” (RHC 70.596/MS, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta 
Turma, julgado em 01.09.2016, DJe 09.09.2016)

Resta evidenciada, assim, a ausência de elementar do tipo imputado 
à paciente.

Nesse escopo, o parecer ofertado pelo Ministério Público Federal 
atuante neste segundo grau de jurisdição, de lavra do Procurador 
Regional da República Manoel Pastana, assim analisou a questão:

“AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA
Conquanto não tenha sido juntada aos autos cópia da requisição da instauração do 

inquérito, consoante se verifica nas informações prestados pelo impetrado (fls. 223 a 232), 
o suposto delito praticado pela paciente teria sido o de falsidade ideológica, artigo 299 do 
Código Penal. Nessa toada, consta nas informações: ‘Nesse tocante, frisa-se, na esteira dos 
precedentes acima invocados, que não se trata apenas de ocorrência (sic) litigância de má-fé, 
mas de possível cometimento de ilícito penal, tipificado no artigo 299 do Código Penal’.

Pois bem, dispõe o artigo 299 do Código Penal:
‘Art. 299 – Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia 

constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, 
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridica-
mente relevante:

Pena – reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de 
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um a três anos, e multa, se o documento é particular.’
À paciente foi imputada conduta no sentido de que transcreveu o depoimento do policial 

J.M.S., arrolado como testemunha, diversamente do que consta no áudio da assentada, com 
o objetivo de provocar nulidade no monitoramento telefônico. É elementar do crime de 
falsidade ideológica que a alteração da verdade seja juridicamente relevante.

Ocorre que a ausência de relevância jurídica da suposta alteração da verdade foi con-
signada expressamente na própria sentença que apontou a suposta ocorrência do fato, tanto 
que alegada a nulidade decorrente dela: o julgador considerou como se não tivesse sido dito 
nada, ou seja, não tivesse sido escrito, vejamos (fls. 66):

‘De qualquer modo, ainda que alguém tivesse sugerido uma ocorrência dessas, a alegação 
genérica de violação ao prazo, em algum dos períodos em que houve monitoramento, não 
seria suficiente para declarar qualquer nulidade. Como se sabe, é ônus exclusivo da defesa 
demonstrar as nulidades que alega, de modo que a mera afirmação de que teria havido vio-
lação ao prazo, desacompanhada da indicação precisa do período em que isso teria ocorrido, 
e, ainda, se algum dos diálogos foi maculado, com a devida vênia, equivale a não dizer nada.

Ante o exposto, rejeito todas as preliminares arguidas e passo ao exame do mérito.’
Como se vê, a suposta manipulação do depoimento da referida testemunha, segundo 

o julgador, foi considerada sem nenhuma relevância jurídica, tanto que asseverou: ‘(...) a 
mera afirmação de que teria havido violação ao prazo, desacompanhada da indicação precisa 
do período em que isso teria ocorrido, e, ainda, se algum dos diálogos foi maculado, com 
a devida vênia, equivale a não dizer nada’. Portanto, se equivale a ‘não dizer nada’, quer 
dizer que não houve relevância jurídica, não há falar em falsidade ideológica e tanto não 
houve relevância jurídica que a alegação de nulidade foi rejeitada.

Nesse diapasão, tendo em vista que a relevância jurídica é elementar do crime de falsi-
dade ideológica e requisito básico de qualquer delito, sob o ângulo da potencialidade lesiva, 
é forçoso concluir que a imputação à paciente de conduta jurídica irrelevante mostra-se 
absolutamente atípica. Portanto, falta justa causa para a instauração do inquérito policial.

De outro giro, a paciente não alterou o depoimento da referida testemunha, cujo conteúdo 
permanece incólume nos autos. Imputa-se que a mencionada defensora pública transcre-
veu, nas alegações finais, depoimento (da testemunha) de forma diversa do original. Ora, é 
pacífico na doutrina e na jurisprudência que a petição em juízo, por não fazer prova por si 
mesma, isto é, precisar de comprovação, não se reveste da natureza de documento para fins 
penais. Nesse sentido é a jurisprudência do STJ (RHC 41.525/SP, julgado em 22.10.2013):

‘RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FALSIDADE IDEOLÓGICA. 
TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL. ADVOGADOS. INDICAÇÃO INCOR-
RETA DO ENDEREÇO DA PARTE EM PETIÇÃO INICIAL. FATO SUJEITO À AVERI-
GUAÇÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DOCUMENTO 
PARA FINS PENAIS. MANIFESTA ATIPICIDADE DA CONDUTA. PROVIMENTO 
DO RECURSO.

(...)
2. Já se sedimentou na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que a petição 

apresentada em juízo não caracteriza documento para fins penais, uma vez que não é capaz 
de produzir prova por si mesma, dependendo de outras verificações para que sua fidelidade 
seja atestada.

3. A indicação de endereço incorreto em petição inicial para fins de alteração da compe-
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tência para processar e julgar determinada ação não caracteriza o crime previsto no artigo 
299 do Código Penal, pois a veracidade do domicílio poderá ser objeto de verificação pelo 
oficial de justiça. Precedentes.

4. Recurso provido para determinar o trancamento do inquérito policial instaurado 
contra os recorrentes.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Quinta Turma do 

Superior Tribunal de Justiça, na conformidade dos votos e das notas taquigráficas a seguir, 
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro relator. 
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Regina Helena Costa e Laurita 
Vaz votaram com o Sr. Ministro relator.

Brasília (DF), 22 de outubro de 2013 (data do julgamento).
MINISTRO JORGE MUSSI
Relator’
É sabido que, em sede de habeas corpus, não se perquire exame aprofundado da ocor-

rência ou não da conduta delituosa, bem como não se olvida que milita, na apuração do 
fato em sede inquisitorial, o princípio do in dubio pro societate, todavia, quando se está 
diante de situação como a dos autos, na qual a conduta revela-se absolutamente atípica, o 
writ mostra-se necessário e adequado para trancar e/ou impedir a instauração do inquérito. 
Tal providência visa preservar a pessoa investigada ou a ser investigada do transtorno 
decorrente da indevida inquisição, como também evitar gastos desnecessários, mormente, 
ocupando indevidamente a Polícia Federal, que já se encontra extremamente atarefada, 
com investigações despiciendas.

MÁ-FÉ NÃO SE PRESUME, TAMPOUCO É ILÍCITO PENAL
Pedindo vênia ao juiz federal e ao procurador da República, observo que a má-fé não 

se presume. Todos nós operadores do Direito podemos cometer erros. Com efeito, sem, no 
mínimo, um indício idôneo de que determinada conduta teve propósito ilegal, não é razoável 
tachá-la como tal. No caso dos autos, o próprio juiz menciona que a paciente não é pessoa 
dada a praticar ilícito, tanto que, no ofício informando sobre o fato, lembra a sua correção 
na atividade profissional (fl. 32):

‘Apesar da habitual atuação técnica da Defensora Pública da União Dra. C.V.L. nesta 
Unidade, verificou-se, na manifestação apresentada no evento 556 do feito em comento, 
a qual possui outros três signatários vinculados à Defensoria Pública da União em Foz do 
Iguaçu (dois estagiários e uma terceira pessoa sem identificação), a reprodução de parte 
de depoimento de um agente lotado no Núcleo de Operações da Delegacia de Polícia Fe-
deral em Foz do Iguaçu, ouvido na qualidade de testemunha da acusação, com alteração 
do conteúdo supostamente a fim de enfraquecer as provas decorrentes das interceptações 
telefônicas realizadas.’ 

Ao justificar a requisição de instauração do inquérito, o impetrado argumenta (fls. 226) 
que, no evento 598, o julgador reconheceu a litigância de má-fé. Como dito, a má-fé não 
se presume. Além disso, ainda que tivesse havido má-fé, ela, por si só, está longe de ser 
considerada crime, precisando de elementos sérios e idôneos a indicar a ocorrência delituosa.

Com o escopo de justificar a instauração do inquérito, o impetrado escreveu nas infor-
mações (fl. 227): ‘a instauração de IPL é necessária na medida em que o falso ideológico 
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pode indicar eventual cooptação (artigo 317 do Código Penal), seja de defensor, estagiário, 
servidor, quem quer que seja, induzindo a erro e denegrindo a própria douta instituição da 
Defensoria Pública da União. Assim, pela gravidade da situação, esta deve ser desvendada 
por meio de inquérito policial, mirando-se a busca da verdade real’. E continua, deixando 
nas entrelinhas que poderia haver interesse financeiro por trás da suposta falsidade: ‘Isso 
porque, na presente fase inicial de investigação, cumpre perscrutar: qual seria o móvel de 
tal falsidade?’.

Caso houvesse mínimo indício de que a suposta falsidade fosse motivada por vantagem 
financeira, estaria justificada a instauração do inquérito. No entanto, exceto a suposição 
do impetrado, nada há nos autos que aponte nesse sentido, muito pelo contrário, o que há 
é justamente o oposto; afinal, caso os supostos corruptores tivessem condições de pagar 
vantagem financeira, não utilizariam o serviço da Defensoria Pública.

III – CONCLUSÃO
A conduta é absolutamente atípica, seja por ausência de relevância jurídica da suposta 

falsidade (elementar do crime de falsidade ideológica), seja pelo fato de o palco do suposto 
crime (petição) não ser considerado documento para fins penais. Ademais, não há mínimo 
indício de prática delitiva, exceto suposta ocorrência de má-fé, baseada em mera presunção, 
desvinculada de qualquer indício idôneo.

Por outro lado, a alegação defensiva da ocorrência de erro não é tão desarrazoável quanto 
a alegação da ocorrência de prática delitiva. É que a paciente, conforme documento de fl. 30, 
foi nomeada defensora pública no dia 13 de agosto de 2015, assim, com tão pouco tempo 
de casa, é difícil acreditar que manipularia um depoimento, constante nos autos, portanto, 
facilmente verificável, com a intenção de induzir a erro o juízo. É bem provável que, por sua 
inexperiência, tenha se precipitado na transcrição do áudio, interpretando incorretamente a 
fala do policial (sabe-se que transcrição de áudio nem sempre se faz ipsis litteris).

Ademais, a situação era passiva, sim, de equívoco, tanto que o juiz consignou que o 
depoente teve dificuldade para compreender a pergunta do defensor (fl. 34):

‘Nota-se claramente que o depoente teve dificuldade em compreender a pergunta do 
defensor, que não se referia à possibilidade de interceptação sem autorização judicial fora 
do prazo, mas à possibilidade de ter sido observado pelos policiais algum período durante 
o monitoramento sem que houvesse conversação.’

Ressalte-se que a audiência de oitiva do policial, segundo informado na impetração, 
ocorreu no dia 18 de maio de 2015, portanto, antes de a paciente ser nomeada para o cargo. 
Logo, é possível que ela tenha se confundido com a resposta do depoente e extraído do 
áudio o que gostaria de ouvir, mormente diante da sutileza da questão.

Diante do exposto, pugna-se pela concessão da ordem, para obstar ou trancar o inquérito, 
caso já tenha sido instaurado.”

Dessarte, resta caracterizada a atipicidade da conduta.
Ante o exposto, voto por conceder a ordem.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001094-48.2016.4.04.9999/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios

Apelante: Cleusa Maria da Silva Cardoso
Advogados: Dra. Luiza Pereira Schardosim de Barros e outro

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogada: Procuradoria Regional da PFE-INSS

Apelados: Os mesmos

EMENTA

Constitucional. Previdenciário. Assistência social. Direito de 
igualdade. Proteção antidiscriminatória. Pessoas vivendo com 
HIV/Aids. Sintomatologia e condição assintomática. Incapacidade 
laboral. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. Benefício por 
incapacidade. Deficiência. Benefício de prestação continuada (benefício 
assistencial). Modelo biomédico, social e integrado (biopsicossocial) 
da incapacidade. Correção monetária e juros de mora. Diferimento. 
Tutela específica. Implantação do benefício. Honorários.

1. São três os requisitos para a concessão dos benefícios por 
incapacidade: a) a qualidade de segurado; b) o cumprimento do 
período de carência de 12 contribuições mensais; c) a incapacidade 
para o trabalho, de caráter permanente (aposentadoria por invalidez) ou 
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temporária (auxílio-doença).
2. A concessão dos benefícios de auxílio-doença e aposentadoria por 

invalidez pressupõe a averiguação da incapacidade para o exercício 
de atividade que garanta a subsistência do segurado, e terá vigência 
enquanto permanecer ele nessa condição.

3. A correta interpretação das normas constitucionais e legais exige 
a concretização do conceito jurídico de incapacidade laboral como 
impossibilidade de desempenho de funções específicas de uma atividade 
ou ocupação, em consequência da interação entre doenças ou acidentes 
e barreiras presentes no contexto social, que resultam em impedimentos 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, comprometendo o 
sustento.

4. A experiência de pessoa vivendo com HIV/Aids requer avaliação 
quanto à presença de deficiência em virtude de problemas em funções 
corporais, que podem resultar, nos termos da CIF (Classificação 
Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde), tanto em 
limitações de atividade quanto em restrições de participação. Limitações 
de atividade são, nos termos da CIF, “dificuldades que um indivíduo 
pode encontrar na execução de atividades”, e restrições de participação, 
por sua vez, são “problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se 
envolver em situações de vida”.

5. Há direito a benefício por incapacidade para pessoa vivendo 
com HIV, assintomática para Aids, se o preconceito e a discriminação, 
associados a outros fatores, impedirem ou reduzirem o exercício de 
atividade laboral remunerada, como também ao benefício de prestação 
continuada, se esse conjunto de fatores obstruir a participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de oportunidades.

6. Do ponto de vista jurídico-constitucional, não se trata de 
estabelecer uma relação direta entre sorologia positiva para HIV, ainda 
que sem sintomas, e incapacidade laboral decorrente de estigma ou 
impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrui 
participação igualitária na vida social, assim como estar-se-ia incorrendo 
em equívoco simplesmente afirmando que, em si mesma, a ausência de 
sintomas relacionados ao HIV seja garantia de capacidade laboral ou de 
participação igualitária às pessoas vivendo com HIV/Aids.

7. A mera invocação da assintomatologia de pessoas vivendo 
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com HIV/Aids é inadequada e insuficiente para fazer concluir 
necessariamente pelo indeferimento do benefício, assim como da pura 
menção quanto à existência de processos sociais de estigmatização não 
decorre imediatamente o direito ao benefício.

8. Necessidade de avaliação de outros fatores além da condição 
assintomática ou não, cuja presença pode importar em obstrução para 
participação igualitária na vida social, tais como: (a) intersecção com 
condição econômica e social; (b) intersecção com pertencimentos 
identitários que acarretam discriminação múltipla (como raça, etnia, 
orientação sexual e identidade de gênero); (c) qualidade da atenção em 
saúde acessível à pessoa vivendo com HIV/Aids; (d) manifestações 
corporais diversas experimentadas, como lipodistrofias; (e) contexto 
social e cultural onde inserido o indivíduo, englobando, por exemplo, 
níveis de preconceito e discriminação, estrutura urbana, inserção e 
socialização em diversos grupos e corpos sociais intermediários.

9. Relevância de considerar-se a reemergência da epidemia, 
acompanhada da fragilização da participação da sociedade civil e das 
dificuldades enfrentadas pelo SUS, acrescida do recrudescimento de 
forças conservadoras e dissonantes do paradigma dos direitos humanos 
de soropositivos, que alimentam significativamente os processos 
sociais de estigmatização de pessoas vivendo com HIV/Aids, sejam 
assintomáticas ou não.

10. É necessário superar a naturalização do paradigma de comparação 
(soronegativo obviamente sem sintomas para HIV/Aids) em face 
do “diferente” (soropositivo assintomático); atentar para possíveis 
circunstâncias diversas daquelas vividas pelo paradigma de comparação 
(presença de discriminação no mercado de trabalho contra pessoas 
vivendo com HIV, independentemente de sintomatologia); por fim, 
ampliar o leque de respostas possíveis, uma vez informada a percepção 
pela perspectiva do “diferente” (eventual direito ao benefício, ainda que 
assintomático, dependendo do contexto).

12. A definição dos índices de correção monetária e juros de mora 
deve ser diferida para a fase de cumprimento do julgado.

13. O cumprimento imediato da tutela específica independe de 
requerimento expresso do segurado ou beneficiário,e o seu deferimento 
sustenta-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 
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461 do CPC/1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537 
do CPC/2015. A determinação de implantação imediata do benefício, 
com fundamento nos artigos supracitados, não configura violação dos 
artigos 128 e 475-O, I, do CPC/1973 e 37 da CF/88.

14. Os honorários advocatícios são devidos pelo ente previdenciário 
no percentual de 10% sobre o valor das parcelas vencidas até a data 
da sentença de procedência ou do acórdão que reforma a sentença de 
improcedência, nos termos da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de 
Justiça e da Súmula nº 76 deste TRF.

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 unanimidade, acolher em parte o apelo do INSS e dar provimento 
ao apelo da parte-autora, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de novembro de 2016.
Des. Federal Roger Raupp Rios, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios: Trata-se de apelações 
do INSS e da parte-autora e reexame necessário em face de sentença 
que julgou parcialmente procedente a pretensão originária para 
conceder à postulante o benefício de auxílio-doença durante o período 
de 01.09.2013 a 31.10.2014, com o pagamento, por parte do ente 
previdenciário, das parcelas em atraso, corrigidas com base no art. 1º da 
Lei nº 9.494/97, e de honorários, fixados em 20% sobre a condenação, 
e, pela parte-autora, das custas judiciais.

A parte-autora sustenta ter sido devidamente comprovada nos autos 
a incapacidade laboral. Nesse sentido, pugna pela concessão do auxílio-
doença desde a data da alta administrativa (20.02.2011) e sua respectiva 
conversão para aposentadoria por invalidez, com o pagamento das 
parcelas em atraso.

O INSS, por sua vez, aponta, em sede preambular, erro material na 
sentença quanto ao período do auxílio-doença. No mais, destaca a perda 
da qualidade de segurada em 16.04.2012; a necessidade de limitação 
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do segundo período de auxílio-doença em 31.10.2013, bem como da 
diminuição dos honorários advocatícios para 10% sobre o valor da 
condenação.

Com contrarrazões, por força de recursos voluntários, vieram os 
autos conclusos.

A parte-recorrente pugna por concessão de tutela antecipada 
para tramitação preferencial do processo e determinação de 
pagamento imediato do benefício, com imposição de multa diária por 
descumprimento de decisão judicial.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios:

Do novo CPC (Lei 13.105/2015)

Consoante a norma inserta no art. 14 do CPC/2015, “a norma 
processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos 
em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações 
jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”. Portanto, 
apesar de a nova normatização processual ter aplicação imediata 
aos processos em curso, os atos processuais já praticados, perfeitos 
e acabados não podem mais ser atingidos pela mudança ocorrida a 
posteriori.

Nesse sentido, serão examinados segundo as normas do CPC de 2015 
tão somente os recursos e as remessas em face de sentenças publicadas 
a contar do dia 18.03.2016.

Da ordem cronológica dos processos

Dispõe o art. 12 do novo CPC (Lei nº 13.105/2015, com redação 
da Lei nº 13.256/2016) que “os juízes e os tribunais atenderão, 
preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para proferir 
sentença ou acórdão”, estando, contudo, excluídas da regra do caput, 
entre outros, “as preferências legais e as metas estabelecidas pelo 
Conselho Nacional de Justiça” (§ 2º, inciso VII), bem como “a causa 
que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão 
fundamentada” (§ 2º, inciso IX).
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O caso presente encontra-se dentre aqueles considerados urgentes 
no julgamento, uma vez que se refere a benefício por incapacidade, 
estando a parte-autora, hipossuficiente, hipoteticamente impossibilitada 
de laborar e obter o sustento seu e de familiares.

Dos requisitos para a concessão do benefício

A concessão de benefícios por incapacidade laboral está prevista nos 
artigos 42 e 59 da Lei 8.213/91, verbis:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carên-
cia exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for 
considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 
garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

“Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 
for o caso, o período de carência exigido nesta lei, ficar incapacitado para o seu trabalho 
ou para a sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.”

Extrai-se da leitura dos dispositivos acima transcritos que são três 
os requisitos para a concessão dos benefícios por incapacidade: a) a 
qualidade de segurado; b) o cumprimento do período de carência de 
12 contribuições mensais; c) a incapacidade para o trabalho, de caráter 
permanente (aposentadoria por invalidez) ou temporária (auxílio-
doença).

Da qualidade de segurado e do período de carência

Quanto ao período de carência (número mínimo de contribuições 
mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício), 
estabelece o art. 25 da Lei de Benefícios da Previdência Social:

“Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social 
depende dos seguintes períodos de carência:

I – auxílio-doença e aposentadoria por invalidez: 12 contribuições mensais;”

Na hipótese de ocorrer a cessação do recolhimento das contribuições, 
prevê o art. 15 da Lei nº 8.213/91 o denominado “período de graça”, 
que permite a prorrogação da qualidade de segurado durante um 
determinado lapso temporal:

“Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:
I – sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;
II – até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de 

exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou 
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licenciado sem remuneração;
III – até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença 

de segregação compulsória;
IV – até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;
V – até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas 

para prestar serviço militar;
VI – até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
§ 1º O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segu-

rado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que 
acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2º Os prazos do inciso II ou do § 1º serão acrescidos de 12 (doze) meses para o se-
gurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio 
do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3º Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante 
a Previdência Social.

§ 4º A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo 
fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente 
ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.”

Prevê a LBPS que, decorrido o período de graça na forma do § 4º, 
as contribuições anteriores à perda da qualidade de segurado somente 
serão computadas para efeitos de carência depois que o segurado contar, 
a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 
(um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da 
carência definida para o benefício a ser requerido.

Cumpre destacar que, no caso dos segurados especiais, não há 
obrigatoriedade de preenchimento do requisito carência conforme 
acima referido, sendo necessária, porém, a comprovação de atividade 
rural no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
mesmo que de forma descontínua. Eis a disciplina do art. 39 da Lei 
8.213/91:

“Art. 39. Para os segurados especiais, referidos no inciso VII do art. 11 desta lei, fica 
garantida a concessão: I – de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, 
de auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de auxílio-acidente, 
conforme disposto no art. 86, desde que comprove o exercício de atividade rural, ainda que 
de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do benefício, 
igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido (...)”

Nesses casos, o tempo de serviço rural deve ser demonstrado 
mediante a apresentação de início de prova material contemporânea 
ao período a ser comprovado, complementada por prova testemunhal 
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idônea, não sendo esta admitida exclusivamente, a teor do art. 55, § 3º, 
da Lei 8.213/91 e da Súmula 149 do STJ. Entretanto, embora o art. 106 
da LBPS relacione os documentos aptos à comprovação da atividade 
rurícola, tal rol não é exaustivo, sendo admitidos outros elementos 
idôneos.

Da comprovação da incapacidade laboral

1) Ponto de partida: modelo integrado biomédico e social da 
capacidade, da incapacidade e da deficiência

Como ponto de partida, é necessário firmar que a análise da 
capacidade/incapacidade e da deficiência, desencadeada pela invocação 
de qualquer moléstia, deve adotar uma perspectiva social, valendo-se 
do modelo biopsicossocial.

A compreensão da proteção constitucional social diante da 
incapacidade para o trabalho deve partir de uma interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, devem-se ter 
presentes a dignidade humana (CR, art. 1º, III), os direitos fundamentais 
da liberdade e da igualdade (art. 5º, caput), os direitos fundamentais 
sociais à saúde, ao trabalho e à previdência social (art. 6º), o fundamento 
da ordem econômica na valorização do trabalho humano (art. 170), o 
primado do trabalho e os objetivos do bem-estar e da justiça sociais da 
ordem social (art. 193) e a cobertura dos eventos de doença, invalidez e 
idade avançada (art. 201, I).

Arrolados os princípios pertinentes ao âmbito de proteção 
constitucional, o próximo passo é compreender o que é incapacidade 
como categoria jurídica, para o que é imprescindível visualizá-la como 
fenômeno socialmente relevante que o direito destaca e juridiciza.

Do mesmo modo que outros elementos da vida social juridicizados, 
os diversos conceitos veiculados pelo direito referem-se a determinadas 
realidades cuja nomeação não só possibilita sua percepção como também 
atua decisivamente em sua dinâmica no mundo das relações sociais 
juridicizadas. Nessa medida, ao lidar com conceitos, o jurista não pode 
fazê-lo na fria assepsia da abstração alheia ao mundo, ambiente onde 
carne e ossos habitam, em especial quando se persegue o significado de 
incapacidade para a proteção constitucional previdenciária.
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Com efeito, capacidade e incapacidade, eficiência e deficiência, 
segurança e risco são binômios que só ganham sentido a partir dos 
corpos inseridos no mundo onde habitam. Mundo esse gestado pela 
relação complexa entre as diversas esferas da vida pessoal, corporal, 
psíquica, social, política, laboral e cultural, em que uma dimensão 
constrói a outra e é por ela simultaneamente construída. Não há, de fato, 
existência humana fora do tempo e do espaço socialmente construídos e 
vividos. Daí que saúde e doença, capacidade e incapacidade, eficiência 
e deficiência só possam ser corretamente compreendidos no tempo 
histórico, que é sempre e necessariamente social.

Postas essas premissas, tanto no quadro dos benefícios de 
incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) quanto no 
benefício de prestação continuada em virtude de deficiência, não há 
como afastar-se do modelo integrado.

Benefícios por incapacidade
Com efeito, não há como interpretar os artigos 42 (um corpo humano 

concreto, historicamente “considerado incapaz e insuscetível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência” 
– nas palavras da lei) e 59 da LBPS (um corpo humano concreto e 
histórico que “ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua 
atividade habitual” – igualmente na dicção legal) fora das coordenadas 
normativas constitucionais, fora da historicidade e da concretude.

Nesse quadro, não há conceituação juridicamente correta de 
incapacidade senão mediante a consideração conjunta da dimensão 
biomédica (aqui abrangendo também as avaliações psicológicas) 
e da dimensão social, uma vez que a falta de uma dessas dimensões 
inviabiliza, no mundo concreto e na história, onde tomam sentido e 
existência, os conceitos e as realidades da saúde, da doença e da 
capacidade para o trabalho ou a atividade habitual.

Com efeito, o debate sobre benefícios por incapacidade pode ser 
lido, dentre tantas formas, pelo destaque de alguns momentos: (1) a 
constatação dos limites estritamente biomédicos, (2) o desafio da 
fundamentação pela invocação de causas supralegais e (3) a invocação 
de analogia ou interpretação extensiva com o modelo constitucional da 
deficiência. Diante dessa evolução, aqui se sustenta, como fundamento 
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jurídico para o reconhecimento do direito a benefícios relativos à 
incapacidade, um conceito juridicamente correto e adequado de 
incapacidade (4).

Em um primeiro momento, apercebeu-se a inadequação da 
compreensão da incapacidade, em uma perspectiva estritamente 
biomédica, como “impossibilidade de desempenho de funções 
específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência de 
alterações morfopsicofisiológicas, provocadas por doença ou acidente”. 
Essa constatação levou à consideração de circunstâncias como idade e 
escolaridade do segurado (momento 2), denominadas nesse debate como 
“causas supralegais” (OLIVEIRA, Rafael Machado de. Incapacidade 
biopsicossocial no Direito Previdenciário. Disponível em: <http://
www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/incapacidade-biopsicossocial-no-
direito-previdenci%C3%A1rio>. Acesso em: 31 ago. 2016).

Diante disso, em um terceiro momento, invocou-se a interpretação 
extensiva, assim como o recurso à analogia, como fundamentos para 
alcançar circunstâncias sociais que, em acréscimo à avaliação biomédica, 
levem eventualmente à conclusão pela proteção previdenciária por 
incapacidade (SILVEIRA, João Augusto Câmara da. O conceito de 
incapacidade no âmbito do benefício previdenciário da aposentadoria 
por invalidez. Revista Direito e Liberdade. Disponível em: <http://www.
esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/
article/viewFile/711/640>. Acesso em: 31 ago. 2016).

É nesse sentido, a propósito, a elaboração doutrinária e jurisprudencial 
que, passo a passo, consolida a noção de “invalidade social”, atentando 
para as circunstâncias de cada caso (idade, tipo de incapacidade, 
escolaridade, profissão, potencial agravamento, possibilidade de 
tratamento, risco na permanência na atividade, dentre outros) e valendo-
se, inclusive, em analogia, da proteção jurídica da deficiência, terreno 
em que a chamada abordagem biopsicossocial é juridicamente expressa 
e obrigatória.

A argumentação que fundamenta este voto diferencia-se das 
posições acima resumidas. Nelas, o elemento central para a constatação 
da incapacidade é o diagnóstico médico de doença ou acidente que 
impossibilita o exercício de atividade profissional. A dimensão social 
terá relevância e será considerada quando acrescer elementos em 
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situações em que, a priori, o diagnóstico biomédico, por si só, não 
gere convencimento pela incapacidade e, daí, a situação exija maior 
investigação.

Na compreensão do conceito de incapacidade ora proposta, afirma-se 
que não há possibilidade de considerar que um diagnóstico biomédico, 
por si só, conclua pela incapacidade, sem qualquer consideração social, 
como se fosse possível imaginar que qualquer diagnóstico médico 
existisse fora de determinado contexto histórico, onde inclusive a própria 
noção do que é saúde e do que é doença é forjada. Essa dissociação entre 
a dimensão biomédica e a social é rejeitada na compreensão ora exposta, 
inviabilizando um método decisório em que haja duas etapas distintas 
e complementares. No modelo integrado das dimensões biomédica e 
social, o juízo sobre a incapacidade não pode separar tais dimensões.

No modelo integrado da compreensão da incapacidade, essa 
conclusão é resultante de uma avaliação em que as duas dimensões 
estão presentes, indissoluvelmente relacionadas. Isso porque o que seja 
“impossibilidade de desempenho” e até mesmo o que seja “doentio” 
não são definições médicas separadas do mundo social. É na vida 
em sociedade que se define o que é e quando há “impossibilidade 
de desempenho com consequente incapacidade de ganho” e o que é 
“doentio” ou “saudável”.

Dois exemplos deixam isso bem claro: a biografia conhecida de 
Stephen Hawking e a história da homossexualidade.

Hawking é uma celebridade científica e até midiática mundial. Não 
somente graças à sua persistência, mas, em especial, pelo acesso a 
tratamento e equipamentos adequados, esse físico lecionou por anos e 
hoje é diretor de pesquisa em Departamento de Matemática Aplicada e 
Física Teórica da prestigiada Universidade de Cambridge, ostentando 
capacidade para a vida acadêmica profissional, com vasta produção 
contemporânea. Sua história é exemplo vivo de como a “impossibilidade 
de desempenho”, mesmo diante de doença tão severa (esclerose lateral 
amiotrófica), não pode ser, por si só, dissociada do contexto social, 
conclusiva pela incapacidade. A dimensão social, portanto, é decisiva 
para avaliar a “impossibilidade para desempenho”, elemento nuclear do 
conceito de incapacidade.

A homossexualidade, como orientação sexual, até pouco tempo 
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atrás, provocou diagnósticos em que a terapia era a internação 
compulsória (isso para não falar da insistência de alguns que ainda 
hoje querem considerá-la doentia, ao ponto de defenderem recursos 
públicos para terapias de saúde “de conversão”). A mesma pessoa, com 
a mesma corporalidade e psiquismo, alguns anos atrás diagnosticada 
com grave distúrbio, estigmatizada até como ameaça à sociedade, 
hoje é considerada distante de qualquer patologia. A dimensão social, 
portanto, é decisiva não somente para avaliar “a impossibilidade de 
desempenho”, mas também para interpretar o outro elemento nuclear do 
conceito de incapacidade, qual seja, “impossibilidade de desempenho 
provocada por doença”.

Assentar um modelo integrado de compreensão da incapacidade 
não significa colocar em questão todo e qualquer diagnóstico médico 
conclusivo e, tantas vezes, na prática, indisputável quanto à incapacidade 
de alguém. Trata-se de explicitar que a evidência da incapacidade 
medicamente atestada de alguém totalmente imobilizado (por esclerose, 
por exemplo) produz-se porque está (corretamente) implícito que, em 
tais circunstâncias presumidas ou demonstradas, efetivamente tão 
elevado grau de imobilidade gera a situação, para aquele indivíduo, 
social e historicamente situado, de incapacidade como impossibilidade 
de desempenho para atividades que garantam a subsistência.

Expostos esses fundamentos, conclui-se que a correta interpretação 
das normas constitucionais e legais exige a concretização do conceito 
jurídico de incapacidade laboral como impossibilidade de desempenho 
de funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência 
da interação entre doenças ou acidentes e barreiras presentes no 
contexto social, que resultam em impedimentos de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, comprometendo o sustento.

Acrescento mais alguns exemplos.
Hipótese nítida de aplicação do modelo integrado da incapacidade é 

a de mulher de idade avançada, com baixa escolaridade, impossibilitada 
fisicamente para serviços domésticos remunerados, em contexto social 
em que eventual tentativa de reabilitação ver-se-ia frustrada por crise no 
mercado de trabalho, associada ou não à carência de serviços públicos de 
educação. Como é fácil de ver, alegar que, do ponto de vista médico, tal 
segurada poderia desempenhar atividade escriturária seria desconhecer 
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a abordagem biopsicossocial, com prejuízo concreto e grave à segurada 
e frustração do dever constitucional de proteção social.

O mesmo se concluiria diante de alegação de capacidade para labor 
rural por segurada portadora de algumas limitações, à consideração de 
que as atividades rurais desempenhadas por mulheres são mais leves. O 
modelo social, ao revelar precisamente o contrário (a carga de trabalho 
rural feminino é mais pesada que a masculina), fornece conclusão 
oposta, vale dizer, pela presença de incapacidade.

O modelo integrado, ademais, abre espaço para concluir pela 
incapacidade em hipótese em que, apesar de parecer biomédico atestar 
taxativamente a capacidade atual de segurado, as condições sociais 
concretas e disponíveis em que desempenha sua função acarretem, de 
modo previsível e plausível, dano efetivo à saúde, considerando o seu 
estado atual e as barreiras que enfrenta.

Por outro lado, o modelo social abre espaço para concluir pela 
capacidade para o trabalho sempre que, não obstante alguma limitação, 
o indivíduo tiver à sua disposição meios socialmente acessíveis, que 
lhe permitam desempenhar adequadamente e sem prejuízo à saúde as 
funções atinentes à sua ocupação.

Benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência
Na mesma linha, a compreensão jurídica vigente da deficiência, 

tanto na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.472/1993, 
com a redação da Lei nº 12.435/2011) como na Lei nº 13.146/2015 
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) e na Lei Complementar nº 142/2013 (sobre 
a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada no RGPS), adota 
essa abordagem biopsicossocial, cujo fundamento maior se encontra na 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
incorporada ao direito brasileiro com estatura constitucional.

Tanto em um quadro (benefícios por incapacidade) quanto no outro 
(benefício de prestação continuada), isso implica adotar a compreensão 
desenvolvida na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), cujos termos incorporam os diversos 
elementos considerados pelo modelo integrado biopsicossocial, que 
abrange considerações biomédicas e sociais.
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No quadro da CIF, reconhecida mundialmente como instrumento 
adequado para o desenvolvimento da legislação internacional e nacional 
em matéria de direitos sociais (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA 
DE SAÚDE E ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CIF: 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
São Paulo: USP, 2008. p. 17), englobam-se os componentes relevantes 
para a saúde relacionados ao bem-estar em termos de domínios de saúde 
e de domínios relacionados à saúde, sendo esta efetivamente aplicável a 
todas as pessoas. Ela fornece uma descrição de situações relacionadas 
às funções do ser humano e às suas restrições, de maneira integrada e 
acessível (p. 18).

Para o caso em apreço, em que se discutem restrições relacionadas 
à sorologia positiva para HIV, importa mencionar que são relevantes, 
no contexto da saúde, as funções dos corpos (funções fisiológicas 
dos sistemas orgânicos) e as estruturas dos corpos (partes anatômicas 
do corpo, como órgãos, membros e componentes). Nesse quadro 
definitório, deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas 
do corpo como um desvio significativo ou uma perda (p. 21), desvio 
significativo esse em face dos padrões populacionais geralmente aceitos 
no estado biomédico do corpo e de suas funções (p. 23).

Em situações envolvendo tal sorologia positiva, há sim, portanto, 
que se perquirir acerca da presença de deficiência em virtude de 
problemas nas funções corporais (em especial, nas funções do sistema 
imunológico), que podem infligir ao indivíduo, nos termos da CIF, tanto 
limitações de atividade quanto restrições de participação. Limitações 
de atividade são, nos termos da CIF, “dificuldades que um indivíduo 
pode encontrar na execução de atividades”, e restrições de participação, 
por sua vez, são “problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se 
envolver em situações de vida” (p. 21).

2) Benefício por incapacidade e benefício de prestação continuada a 
pessoa vivendo com HIV/Aids: a assintomatologia, por si só, não define 
o reconhecimento ou não do direito

No modelo biopsicossocial, a avaliação biomédica que registra 
assintomatologia em segurado vivendo com HIV/Aids não tem 
como ignorar o preconceito e a discriminação presentes na vida em 
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sociedade. Na mesma linha, não se pode apagar outras circunstâncias 
eventualmente presentes. A questão é verificar, no caso concreto, quais 
as possibilidades e os impedimentos que o indivíduo experimenta na 
vida em sociedade, que podem resultar em redução total ou parcial 
de capacidade para exercício de atividade laboral remunerada, como 
também implicar restrição de participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições.

Logo, há direito a benefício por incapacidade para pessoa vivendo 
com HIV, assintomática para Aids, se o preconceito e a discriminação, 
associados a outros fatores, impedirem ou reduzirem o exercício de 
atividade laboral remunerada, como também ao benefício de prestação 
continuada, se esse conjunto de fatores obstruir a participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de oportunidades.

Desse modo, não se trata de estabelecer uma relação direta entre 
sorologia positiva para HIV, ainda que sem sintomas, e incapacidade 
laboral decorrente de estigma ou impedimento de longo prazo que, em 
interação com barreiras, obstrui participação igualitária na vida social. 
No mesmo diapasão, estar-se-ia incorrendo em equívoco simplesmente 
afirmando que, em si mesma, a ausência de sintomas relacionados ao 
HIV seja garantia de capacidade laboral ou de participação igualitária 
às pessoas vivendo com HIV/Aids.

3) A epidemia de HIV/Aids e o modelo biopsicossocial no 
contexto brasileiro

Há vários elementos a serem considerados, portanto, na aplicação 
do modelo biopsicossocial para a avaliação da incapacidade laboral em 
matéria de benefícios previdenciários. No caso da epidemia de HIV/
Aids no Brasil, a enumeração de cada um deles e sua ponderação requer 
cuidado e humildade, dada a complexidade histórica de cada um e a 
multicausalidade fatorial inafastável para um juízo positivo ou negativo 
de capacidade laboral.

Nesse esforço, do exame da literatura científica e da atenção às 
experiências de indivíduos e grupos vivendo com HIV/Aids, destaco o 
histórico das respostas brasileiras diante da epidemia e os processos de 
estigmatização.

Com efeito, é decisivo ter um panorama das respostas brasileiras 
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diante da epidemia do HIV/Aids. Isso porque é nesse contexto que 
pessoas assintomáticas se inserem nos dias de hoje, momento cuja 
atualidade e compreensão não se produzem no vazio histórico.

Conforme indica a literatura especializada, podem ser arroladas 4 
fases nessa trajetória. A primeira fase (1982-1983), desencadeada a partir 
dos primeiros casos, registrou o surgimento dos primeiros programas 
(no Estado de São Paulo) e organizações não governamentais (Gapa 
– Grupo de Apoio e Prevenção à Aids e Abia – Associação Brasileira 
Interdisciplinar de Aids); ela foi marcada por ampla negação estatal e 
onda de pânico moral, medo, estigma e discriminação, em especial por 
líderes religiosos. A segunda fase (1986-1990) tem seu início marcado 
pelo Programa Nacional de Aids, com abordagem mais pragmática 
e técnica, com o surgimento de ONGs (Gapas) pelo país. Com elas, 
cresceu a pressão por respostas mais solidárias e comunitárias (destacou-
se a liderança de Herbert Daniel), baseadas em compromissos éticos 
e políticos, não restritas à abordagem tecnocrática. De 1990 a 1992, 
a terceira fase foi bastante turbulenta, surgindo um distanciamento 
entre a atividade estatal e a sociedade, caracterizando praticamente um 
antagonismo (administração Collor de Mello). A quarta fase (1992 a 
1996) retomou o rumo de respostas colaborativas entre sociedade e 
Estado, contando inclusive com financiamento internacional. Todos 
esses momentos revelam, não por acaso, correspondência entre os 
desenvolvimentos da história política nacional e as respostas à epidemia 
(PARKER, Richard. Construindo os alicerces para a resposta ao HIV/
Aids no Brasil: o desenvolvimento de políticas sobre o HIV/Aids, 1982-
1996. Divulgação em Saúde para Debate. Rio de Janeiro, n. 27, p. 8-49, 
ago. 2003).

Em 1996, é promulgada a Lei Federal nº 9.313, marco histórico para 
o acesso a antirretrovirais, estabelecendo acesso universal, inaugurando 
experiência mundialmente reconhecida de modo positivo. Esse avanço, 
todavia, começa a ser desafiado a partir dos anos 2000, em decorrência de 
pressões vindas de detentores internacionais de patentes farmacêuticas, 
cujo direito de propriedade comercial passa a ser tensionado por 
perspectivas de direitos humanos e do direito à saúde, resultando na 
Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, em que se admitiu o 
licenciamento compulsório para produção de medicamentos diante da 
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epidemia.
No entanto, internamente, as respostas brasileiras verificaram 

fragilização desde 2006, em especial quanto à atenção primária em HIV/
Aids e ao apoio a iniciativas da sociedade civil, como registra Sonia 
Corrêa (A resposta brasileira ao HIV e à Aids em tempos tormentosos e 
incertos. In: Mito vs realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de 
HIV e Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 2016. p. 7-16).

Como registram Fernando Seffner e Richard Parker (A 
neoliberalização da prevenção do HIV e a resposta brasileira à Aids. 
In: Mito vs realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e 
Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 2016. p. 22-30), de 2003 a 2010, 
as respostas produziram-se no intrincado contexto em que lideranças 
da sociedade civil se integraram na máquina administrativa, com perda 
progressiva de autonomia das ONGs, que passaram a ser vistas mais 
como executoras de ações determinadas pelas políticas públicas, em 
apoio ao Estado.

Disputas comerciais, inclusive na OMC, colocaram então o desafio 
sanitário nacional da incorporação de medicamentos, marcando a 
trajetória das respostas à epidemia durante toda a década de 2010. Nesse 
período, o que predominou foram a opacidade, o conservadorismo e 
o tecnicismo em face da epidemia, fragilizando-se abordagens mais 
amplas, que envolveriam a promoção de direitos humanos, tanto na 
área da saúde quanto em geral (TERTO JR., Veriano; CARVALHO, 
Felipe; VILLARDI, Pedro; VIEIRA, Marcela. A luta continua: avanços 
e retrocessos no acesso aos antirretrovirais no Brasil. In: Mito vs 
realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e Aids em 
2016. Rio de Janeiro: Abia, 2016. p. 37 e seguintes).

Por fim, neste rapidíssimo escorço histórico, os tempos atuais nas 
respostas à epidemia revelam o recrudescimento de forças conservadoras 
e disseminadoras de antigos estereótipos altamente negativos, 
bloqueando não somente medidas de prevenção e informação como 
também a incorporação de novas alternativas sanitárias. O resultado 
disso é a tendência, verificada nos últimos anos, de reversão de redução 
e de crescimento da epidemia. Como alerta Alexandre Granjeiro, 
há indícios de que a epidemia está reemergindo e tende a atingir 
patamares mais elevados do que os observados nos últimos 30 anos 
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(Da estabilização à reemergência: os desafios para o enfrentamento da 
epidemia de HIV/Aids no Brasil. In: Mito vs realidade: sobre a resposta 
brasileira à epidemia de HIV e Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 
2016. p. 16-22).

A reemergência da epidemia, acompanhada da fragilização da 
participação da sociedade civil e das dificuldades enfrentadas pelo SUS, 
acrescida do recrudescimento de forças conservadoras e dissonantes 
do paradigma dos direitos humanos de soropositivos, alimentam 
significativamente os processos sociais de estigmatização de pessoas 
vivendo com HIV/Aids, sejam assintomáticas ou não.

Essas as constatações da literatura especializada (BASTOS, Francisco 
Inácio. Da persistência das metáforas: estigma e discriminação e HIV/
Aids. In: MONTEIRO, Simone; VILLELA, Wilza (orgs.). Estigma 
e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. p. 91-104), que registra 
especialmente como os processos de discriminação e estigma resultam 
de interações e dinâmicas sociais que articulam marcadores sociais de 
desigualdades, como classe, gênero, cor/raça/etnia, entre outros, além 
das características individuais dos sujeitos (MONTEIRO, Simone; 
VILLELA, Wilza; PEREIRA, Carla; SOARES, Priscilla. A produção 
acadêmica recente sobre estigma, discriminação, saúde e Aids no Brasil. 
In: MONTEIRO, Simone; VILLELA, Wilza (orgs.). Estigma e saúde. 
Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. p. 62).

De fato, como ensina Veriano Terto Jr. (La seropositividad al VIH 
como identidad social y política en el Brasil. In: CÁCERES, Carlos et al. 
(org.). Ciudadanía sexual en América Latina: abriendo el debate. Lima: 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2004. p. 305-310), a epidemia 
reconceitualizou uma série de identidades sociais, dentre as quais a da 
pessoa soropositiva, passando a ser vista não somente como enferma ou 
paciente, mas como sujeito que atua individual e coletivamente em face 
de vários contextos sociais e políticos.

Esses contextos são decisivos para as experiências e as respostas, 
que, em um ambiente de preconceito e discriminação, foram inclusive 
percebidos como situações de morte civil (DANIEL, Herbert. Vida 
antes da morte. Rio de Janeiro: Jabuti, 1989). Tanto que, conforme 
apontam os estudos culturais, o soropositivo é assimilado mesmo à 
figura do monstro perigoso (e homossexual), como alerta Jeffrey Jerome 
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Cohen (A cultura dos monstros: sete teses. In: ______. Pedagogia dos 
monstros: os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras. Traduzido 
por Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 29):

“Tese: o monstro sempre escapa (soropositivo como perigoso) Bram Stoker’s Dra-
cula, de Francis Coppola, o subtexto homossexual presente desde a aparição da lésbica 
Lamia, de Sheridan Le Fanu (Carmilla, 1872), tal como os corpúsculos vermelhos que 
servem como o leitmotif do filme, sobe à superfície, primariamente como consciência da 
Aids, transformando a doença do vampirismo em uma forma sádica (e muito medieval) 
de redenção por meio dos tormentos do corpo que sofre. Nenhuma coincidência, pois, que 
Coppola estivesse produzindo um documentário sobre a Aids ao mesmo tempo em que ele 
estava trabalhando no Drácula.”

4) A proteção previdenciária e o “dilema antidiscriminatório”
Um dado importante a ser considerado na decisão quanto à 

incapacidade laboral de pessoas assintomáticas vivendo com HIV/Aids 
diz respeito às consequências da concessão de eventual benefício.

De fato, reconhecer o direito ao benefício pode ser uma necessidade 
diante de um risco social concreto e efetivo, eliminando ou ao menos 
reduzindo violações à vida digna do beneficiário. Ao mesmo tempo, 
pode alimentar processos sociais de estigmatização do indivíduo, 
seja pela identificação do beneficiário a um grupo discriminado, seja 
até mesmo por apartá-lo de certos ambientes sociais laborais, com 
potencial de integração e de colaboração sociais. Isso sem falar na 
violência simbólica e na injúria que podem resultar da combinação 
de estereótipos negativos contra beneficiários de direitos sociais 
(“vagabundos”; “pesos mortos para a sociedade”) e preconceitos contra 
pessoas vivendo com HIV/Aids (“seres perigosos” e degenerados por 
sua perversão e luxúria).

Em termos de políticas públicas e formulações jurídicas, essas 
possibilidades alertam para o chamado “dilema da diferença” (MINOW, 
Martha. Making all the difference: inclusion, exclusion, and American 
law. Ithaca: Cornell University, 1990), que pode ser expresso e traduzido 
para a hipótese considerada em três versões:

a) primeira versão: a diferença pode ser recriada ao ser registrada ou 
ao ser ignorada (deferimento do benefício funcionando como marcador 
social de diferença sorológica ensejadora de discriminação);

b) segunda versão: a ambiguidade da neutralidade (indeferimento 
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do benefício como desconsideração complacente com a discriminação 
vivida por sorologia);

c) terceira versão: a tomada de decisões baseadas em critérios 
formais, rígidos e universais (todo portador de HIV tem sempre direito 
ao benefício, independentemente de sintomatologia, ou o portador 
assintomático, a princípio, não tem direito ao benefício) ou a abertura 
para decisões individualizadas, com maior grau de concretização.

Trata-se de três versões do mesmo fenômeno. Ao destacar-se a 
diferença para proteger contra discriminação, pode-se engendrar mais 
preconceito e discriminação (primeira versão; sobre esse ponto, ver 
HALLEY, Janet. The politics of the closet: legal articulation of sexual 
orientation identity. In: ENGLE, Karen (org.); DANIELSEN, Dan. 
After identity. New York: Routledge, 1995). Permanecer inerte diante 
de uma realidade de discriminação, sob a ambiguidade da neutralidade, 
pode conduzir à cumplicidade discriminatória (segunda versão). A 
terceira versão do dilema acumula os riscos ínsitos às duas primeiras 
formulações: confiar em regras universais, formais e rígidas, tentando 
evitar mais diferenciação e preconceito, quedando-se neutro, ou permitir 
margens cada vez maiores de liberdade de decisão diante de cada caso, 
tentando afastar o perigo da cumplicidade com a discriminação, com o 
risco de alimentar o dilema em sua primeira versão.

Diante desse quadro, como desenvolver e aplicar a legislação 
previdenciária, em se tratando de condição assintomática de pessoa 
vivendo com HIV/Aids?

Um caminho para evitar esse impasse envolve três passos, na esteira 
da referida Martha Minow (Justice Engendered. Harvard Law Review: 
the Supreme Court, 1986 Term, nov. 1987): (a) considerar os pontos de 
vista que produzem a diferença; (b) avaliar as circunstâncias suspeitas 
de discriminação; e (c) levar a sério as diferentes perspectivas.

Nessa trilha, o primeiro passo exige atentar que: (1) a diferença não 
é algo intrínseco, mas sempre relacional, socialmente construído (por 
mais que a sorologia positiva para HIV seja um diagnóstico biomédico 
e a assintomatologia também, distinguir e discriminar indivíduos por 
tal condição é uma construção social relacional); (2) sempre existe 
um paradigma pressuposto quando se qualifica algo ou alguém como 
“diferente”, sendo necessário, portanto, explicitá-lo e discuti-lo (o 
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indivíduo soronegativo, obviamente sem qualquer sintoma, torna-se o 
paradigma de comparação produtor do diferente); (3) na produção da 
diferença, tal paradigma representa somente um dos pontos de vista 
possíveis, devendo-se considerar outros pontos de vista (há que se 
considerar o ponto de vista, a experiência do soropositivo assintomático 
quanto à inserção laboral); (4) via de regra, toma-se o status quo como 
algo natural, espontâneo e legítimo, de onde a corriqueira confusão 
entre inação e neutralidade e medidas corretivas e favorecimento ou 
privilégio.

O segundo passo requer levar a sério as circunstâncias suspeitas de 
discriminação (no caso, a presença de discriminação no mercado de 
trabalho contra pessoas vivendo com HIV) levando em consideração o 
maior número possível de perspectivas e relativizando os paradigmas 
assentes, fazendo com que um maior número de alternativas se 
apresente. Desse procedimento, por si só, não brotam soluções acabadas; 
todavia, ele permite que algumas discriminações antes desapercebidas 
se tornem visíveis e alerta contra preconceitos antes inquestionados, 
desapercebidos ou menosprezados contra “os diferentes”.

O terceiro e derradeiro passo amplia alternativas e respostas em 
face da abertura apresentada por essas perspectivas. Tudo, é claro, 
sem resvalar da aceitação da diversidade para uma atitude de “mútua 
indiferença”, dominada pela passividade, que se manifesta pela omissão, 
pelo refúgio em modelos e categorias cristalizadas ou pela simples 
negação da realidade discriminatória. Esse procedimento, considerado 
como um todo, torna a dinâmica do direito da antidiscriminação e do 
direito previdenciário mais apta a responder às intrincadas questões 
sobre igualdade e discriminação, evitando, na medida do possível, 
efeitos negativos do “dilema da diferença”.

Na hipótese sob julgamento, tomar os cuidados que esse percurso 
propicia implica superar a naturalização do paradigma de comparação 
(soronegativo obviamente sem sintomas para HIV/Aids) em face do 
“diferente” (soropositivo assintomático – primeiro passo); atentar para 
possíveis circunstâncias diversas daquelas vividas pelo paradigma de 
comparação (presença de discriminação no mercado de trabalho contra 
pessoas vivendo com HIV, independentemente de sintomatologia); 
por fim, ampliar o leque de respostas possíveis, uma vez informada a 
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percepção pela perspectiva do “diferente” (eventual direito ao benefício, 
ainda que assintomático, dependendo do contexto).

Vale dizer, a mera invocação da assintomatologia de pessoas 
vivendo com HIV/Aids é inadequada e insuficiente para fazer concluir 
necessariamente pelo indeferimento do benefício, assim como da pura 
menção quanto à existência de processos sociais de estigmatização não 
decorre imediatamente o direito ao benefício.

Assim se conclui não somente em atenção ao modelo biopsicossocial 
da incapacidade e da deficiência como também pela consciência do 
“dilema antidiscriminatório” que se apresenta caso a caso.

Análise do caso concreto

Retomando o acima aduzido, conclui-se que a correta interpretação 
das normas constitucionais e legais exige a concretização do conceito 
jurídico de incapacidade laboral como impossibilidade de desempenho 
de funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência 
da interação entre doenças ou acidentes e barreiras presentes no 
contexto social, que resultam em impedimentos de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, comprometendo o sustento.

Desse modo, não se trata de estabelecer uma relação direta entre 
sorologia positiva para HIV, ainda que sem sintomas, e incapacidade 
laboral decorrente de estigma ou impedimento de longo prazo que, em 
interação com barreiras, obstrui participação igualitária na vida social. 
No mesmo diapasão, estar-se-ia incorrendo em equívoco simplesmente 
afirmando que, em si mesma, a ausência de sintomas relacionados ao 
HIV seja garantia de capacidade laboral ou de participação igualitária 
às pessoas vivendo com HIV/Aids.

a) Do apelo do INSS
Consoante anteriormente narrado no relato dos fatos, o INSS aponta, 

em sede preambular, erro material na sentença quanto ao período do 
auxílio-doença. Destaca, ainda, que a autora perdeu a qualidade de 
segurada em 16.04.2012. Alternativamente, pugna pela limitação do 
segundo período de auxílio-doença em 31.10.2013.

Quanto à alegação de erro material, verifica-se que no laudo pericial 
(fls. 84-87) foi registrada configuração da incapacidade entre 05/2010 
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e 02/2011 e de 09/2013 a 10/2013, sendo que até 02/2012 a autora 
obteve o mencionado benefício. Nesse contexto, na sentença de parcial 
procedência (fls. 117 e 117v.), restou acolhido, em parte, o pedido da 
parte-autora, no que concerne, portanto, ao período de 01.09.2013 a 
31.10.2014. No entanto, verifica-se que, na fundamentação do referido 
ato judicial, foi consignado que “(...) a autora faz jus a receber o auxílio-
doença apenas nos meses de setembro a outubro/2013” (fl. 117).

Diante de tais considerações, tendo em conta, portanto, a inexistência 
de motivação no ato judicial recorrido referente à extensão do período 
mencionado no laudo pericial ao ano de 2014, merece acolhimento a 
pretensão do ente previdenciário, devendo, por conseguinte, de pronto, 
ser sanada a apontada irregularidade.

Assim, determino a retificação do ato judicial impugnado, a fim 
de constar que a concessão do benefício de auxílio-doença refere-se 
ao período compreendido entre 01.09.2013 e 31.10.2013, segundo os 
dados constantes no laudo pericial.

No mais, embora relevante a argumentação recursal deduzida pelo 
INSS, é necessário salientar que, na hipótese, restou devidamente 
configurada a qualidade de segurada. Quanto ao ponto, denota-se 
que a doença, de natureza psiquiátrica, da autora, portadora do vírus 
HIV, que lhe ensejou a concessão do auxílio-doença anterior (F33.1), 
restabelecido no juízo a quo, ainda que por determinado período, é a 
mesma constante no laudo pericial (fls. 84-87), que ancorou a parcial 
procedência da ação. Restou consignado na perícia que há instabilidade 
e sintomas depressivos desde a infância, havendo doença há cerca de 
12 anos, tendo se configurado incapacidade entre 05/2010 e 02/2011 e 
de 09/2013 a 10/2013. Vários atestados médicos acostados aos autos 
(fls. 12, 14, 15, 16, 100, 101, 102, 113), havendo documentos com datas 
próximas à prolação da sentença, acabam por demonstrar que o quadro 
de saúde da autora constantemente se revela debilitado.

Por conseguinte, no caso dos autos, evidentemente não é exigível 
o recolhimento das contribuições previdenciárias previsto em lei, no 
tocante à configuração da qualidade de segurada, consoante defendido 
pelo ente previdenciário. Impende acrescentar que, logo após a cessação 
do benefício, em 20.02.2011, a parte-autora buscou a sua reimplantação, 
tendo, inclusive, ingressado com ação judicial em abril/2011, quando 
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ainda detinha a qualidade de segurada. Logo, as considerações 
delineadas permitem, na espécie, concluir pelo improvimento do apelo 
do INSS quanto ao tópico.

Acolhida parcialmente, por conseguinte, a apelação do INSS, apenas 
para fins de correção do apontado erro material.

b) Apelo da parte-autora
De outro lado, em sua apelação, a parte-autora sustenta ter sido 

devidamente comprovada nos autos a sua total incapacidade laboral. 
Nesse sentido, pugna pela concessão do auxílio-doença desde a data 
da alta administrativa (20.02.2011) e por sua respectiva conversão para 
aposentadoria por invalidez, com o pagamento das parcelas em atraso.

Cumpre ressaltar, assim, que a patologia da autora, atestada em 
laudo, inviabiliza sua reinserção no mercado de trabalho. Assim, é 
recomendável deferir-lhe a aposentadoria por invalidez, a contar da 
data do laudo pericial, em atenção ao entendimento consolidado nos 
tribunais pátrios no sentido de que não está o juiz jungido à literalidade 
do laudo pericial, sendo-lhe facultada ampla e livre avaliação da prova. 
No contexto, deve ser mantido o restabelecimento do auxílio-doença 
até a data do laudo pericial, quando será promovida a conversão para o 
mencionado benefício de aposentadoria.

De fato, trata-se de pessoa com pouca instrução, de 49 anos, 
desempregada há 8 anos, com histórico laboral de trabalhadora 
doméstica e auxiliar de cozinha. Há registro de depressão e tentativas 
de suicídio.

No contexto, merece trânsito o inconformismo recursal da parte-
autora, devendo ser reformada, em parte, a sentença, mantendo-se, 
assim, o restabelecimento do auxílio-doença, que deverá, no entanto, 
vigorar a partir de sua cessação em 20.02.2011 até 31.10.2013 (data 
descrita no laudo pericial), quando haverá a sua conversão para o 
benefício de aposentadoria por invalidez, considerando que, de acordo 
com o laudo pericial e os demais documentos médicos constantes 
nos autos, a patologia da recorrente já se fazia presente na concessão 
do benefício de auxílio-doença na via administrativa, causando-lhe, 
segundo entendimento jurisprudencial desta Corte, incapacidade para 
o labor. Em decorrência, deverão ser pagas as parcelas em atraso, 
observando-se a prescrição quinquenal.

Por conseguinte, resta acolhida a pretensão recursal da parte-autora.
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Correção monetária e juros de mora

Segundo o art. 491 do NCPC, “na ação relativa à obrigação de pagar 
quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde 
logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa 
de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização 
dos juros, se for o caso”. Todavia, as recentes controvérsias acerca dos 
índices de correção monetária e juros de mora devidos pela Fazenda 
Pública, atualmente previstos na Lei nº 11.960/2009, originadas após o 
julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 (inconstitucionalidade da TR como 
índice de correção monetária dos precatórios) pelo Supremo Tribunal 
Federal têm inviabilizado a aplicação do dispositivo. Isso porque ainda 
pende de julgamento o Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810), 
no qual a Suprema Corte irá decidir sobre a constitucionalidade dos 
índices também em relação aos momentos anteriores à expedição dos 
precatórios.

Nesse contexto, a controvérsia jurisprudencial a respeito do tema, 
de natureza acessória, tem impedido o trânsito em julgado das ações 
previdenciárias, considerando-se os recursos interpostos pelas partes 
aos tribunais superiores, fadados ao sobrestamento até que haja solução 
definitiva. Diante disso, as turmas integrantes das 2ª e 3ª Seções desta 
Corte passaram a diferir para a fase de cumprimento do julgado a 
definição dos índices aplicáveis, os quais devem seguir a legislação 
vigente ao tempo de cada período em que ocorreu a mora da Fazenda 
Pública. Tal sistemática já foi adotada pelo Superior Tribunal de Justiça 
no julgamento do MS nº 14.741/DF, relator Min. Jorge Mussi, Terceira 
Seção, DJe 15.10.2014. Assim, a conclusão da fase de conhecimento do 
litígio não deve ser obstada por discussão que envolve tema acessório, 
de aplicação pertinente justamente à execução do julgado, mormente 
quando existente significativa controvérsia judicial sobre a questão, 
pendente de solução pela Suprema Corte.

Sendo assim, fica diferida para a fase de cumprimento do julgado 
a estipulação dos índices de juros e correção monetária legalmente 
estabelecidos para cada período.

Implantação do benefício

A Terceira Seção desta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na 
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Apelação Cível nº 2002.71.00.050349-7, firmou entendimento no 
sentido de que, nas causas previdenciárias, deve-se determinar a 
imediata implementação do benefício, valendo-se da tutela específica 
da obrigação de fazer prevista no art. 461 do CPC/1973, bem como nos 
artigos 497, 536 e parágrafos e 537 do CPC/2015, independentemente 
de requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário 
(QUOAC 2002.71.00.050349-7, relator p/ acórdão Celso Kipper, D.E. 
01.10.2007).

Em razão disso, sendo procedente o pedido, o INSS deverá implantar 
o benefício concedido no prazo de 45 dias, consoante os parâmetros 
acima definidos, sob pena de multa.

Em homenagem aos princípios da celeridade e da economia 
processual, tendo em vista que o INSS vem opondo embargos de 
declaração sempre que determinada a implantação imediata do benefício, 
alegando, para fins de prequestionamento, violação dos artigos 128 e 
475-O, I, do CPC/1973 e 37 da CF/1988, esclareço que não se configura 
a negativa de vigência a tais dispositivos legais e constitucionais. Isso 
porque, em primeiro lugar, não se está tratando de antecipação ex officio 
de atos executórios, mas, sim, de efetivo cumprimento de obrigação de 
fazer decorrente da própria natureza condenatória e mandamental do 
provimento judicial; em segundo lugar, não se pode, nem mesmo em 
tese, cogitar de ofensa ao princípio da moralidade administrativa, uma 
vez que se trata de concessão de benefício previdenciário determinada 
por autoridade judicial competente.

Custas no RS

Havendo o feito tramitado perante a Justiça Estadual do Rio Grande 
do Sul, o INSS está isento do pagamento de custas, mas obrigado ao 
pagamento de eventuais despesas processuais, consoante o disposto no 
art. 11 da Lei estadual nº 8.121/85, na redação dada pela Lei nº 13.471, 
de 23 de junho de 2010.

Honorários advocatícios e periciais

Quanto ao ponto, merece provimento o apelo do INSS. Os honorários 
advocatícios são devidos pelo ente previdenciário no percentual de 10% 
sobre o valor das parcelas vencidas até a data da sentença de procedência 
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ou do acórdão que reforma a sentença de improcedência, nos termos da 
Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula nº 76 deste 
TRF.

Conclusão

Resta parcialmente provido o apelo do INSS para a correção de erro 
material e no tocante à fixação dos honorários advocatícios. Acolhida 
a pretensão recursal da parte-autora, determinando-se a concessão de 
auxílio-doença a partir de sua cessação (20.02.2011) até 31.10.2013, 
quando tal benefício deverá ser convertido em aposentadoria por 
invalidez, com imediata implantação.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por acolher em parte o apelo do INSS e dar 
provimento ao apelo da parte-autora, nos termos da fundamentação.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011088-37.2015.4.04.9999/RS

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene
Rel. p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelante: Rosangela Maria Pedroso Soares
Advogados: Dr. Daniel Tician

Dr. Ricardo Morassutti
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Advogada: Procuradoria Regional da PFE-INSS

EMENTA

Previdenciário. Benefício assistencial a portador de deficiência. 
Portador de HIV. Incapacidade demonstrada. Elevada estigmatização 
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social da doença. Hipossuficiência familiar. Demonstração. Tutela 
específica.

1. Comprovada a incapacidade e demonstrada a hipossuficiência do 
núcleo familiar, merece reforma a sentença de improcedência da ação 
para condenar o INSS a conceder o benefício assistencial a contar da 
DER.

2. Determina-se o cumprimento imediato do acórdão naquilo que 
se refere à obrigação de implementar o benefício, por se tratar de 
decisão de eficácia mandamental que deverá ser efetivada mediante as 
atividades de cumprimento da sentença stricto sensu previstas no art. 
497 do CPC/15, sem a necessidade de um processo executivo autônomo 
(sine intervallo).

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, dar provimento ao recurso, diferir, de ofício, para a fase de 
execução a forma de cálculo dos juros e da correção monetária, restando 
prejudicado, no ponto, o recurso, bem como determinar a implantação 
do benefício, vencidas a relatora e a Desembargadora Federal Vânia 
Hack de Almeida, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de setembro de 2016.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: Trata-se de 
apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido 
de concessão de benefício assistencial formulado em 07.04.2011.

A autora alegou, em síntese, que, em razão de ser portadora do Vírus 
da Imunodeficiência Humana – HIV, está incapacitada para o trabalho 
e não tem condições de manter a mínima qualidade de vida social e 
financeira, tendo em vista a dificuldade de permanência no mercado de 
trabalho.

Citou precedentes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no 
sentido de que o fato de a pessoa ser portadora de HIV é suficiente para 
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a concessão do benefício.
O Instituto Nacional do Seguro Social apresentou contrarrazões.
Neste Tribunal, o parecer do Ministério Público Federal foi pelo 

provimento da apelação.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: Nos 
termos do artigo 1.046 do Código de Processo Civil (CPC), em vigor 
desde 18 de março de 2016, com a redação que lhe deu a Lei 13.105, 
de 16 de março de 2015, suas disposições aplicar-se-ão, desde logo, aos 
processos pendentes, ficando revogada a Lei nº 5.869, de 11 de janeiro 
de 1973.

Com as ressalvas feitas nas disposições seguintes a esse artigo 1.046 
do CPC, compreende-se que não terá aplicação a nova legislação para 
retroativamente atingir os atos processuais já praticados nos processos 
em curso e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma 
revogada, conforme expressamente estabelece seu artigo 14.

Benefício de prestação continuada ao idoso e ao deficiente (Loas)

A Constituição Federal de 1988 dispôs em seu artigo 203:
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente 

da contribuição à seguridade social, e tem por objetivos:
(...)
V – a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de defici-

ência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria manutenção ou de 
tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei.”

A regulamentação desse dispositivo constitucional veio com a Lei 
nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993, denominada Lei Orgânica da 
Assistência Social (Loas), que, em seu artigo 20, passou a especificar 
as condições para a concessão do benefício, no valor de um salário 
mínimo mensal, à pessoa com deficiência e ao idoso com 70 anos ou 
mais comprovadamente carentes:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de 1 (um) salário mínimo 
mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com 70 (setenta) anos ou mais que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por 
sua família.

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, entende-se como família o conjunto de pes-
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soas elencadas no art. 16 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, desde que vivam sob o 
mesmo teto.

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, a pessoa portadora de deficiência é aquela 
incapacitada para a vida independente e para o trabalho.

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou 
idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo.

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo o da assistência 
médica.

§ 5º A situação de internado não prejudica o direito do idoso ou do portador de defici-
ência ao benefício.

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita a exame médico pericial e laudo realizados 
pelos serviços de perícia médica do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS.”

Após as alterações promovidas pelas Leis nº 9.720, de 30 de novembro 
de 1998, e nº 10.741, de 1º de outubro de 2003 (Estatuto do Idoso), 
relativas à redução do critério etário para 67 e 65 anos, respectivamente, 
sobrevieram as Leis nº 12.435, de 06 de julho de 2011, e nº 12.470, de 
31 de agosto de 2011, as quais conferiram ao aludido artigo 20 da Loas 
a seguinte redação, ora em vigor:

“Art. 20. O benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal 
à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que comprovem 
não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. 
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 1º Para os efeitos do disposto no caput, a família é composta pelo requerente, o 
cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto, os 
irmãos solteiros, os filhos e enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob 
o mesmo teto. (Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 2º Para efeito de concessão deste benefício, considera-se pessoa com deficiência 
aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou 
sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. (Redação 
dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 3º Considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo. 
(Redação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 4º O benefício de que trata este artigo não pode ser acumulado pelo beneficiário com 
qualquer outro no âmbito da seguridade social ou de outro regime, salvo os da assistência 
médica e da pensão especial de natureza indenizatória. (Redação dada pela Lei nº 12.435, 
de 2011)

§ 5º A condição de acolhimento em instituições de longa permanência não prejudica o 
direito do idoso ou da pessoa com deficiência ao benefício de prestação continuada. (Re-
dação dada pela Lei nº 12.435, de 2011)

§ 6º A concessão do benefício ficará sujeita à avaliação da deficiência e do grau de im-
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pedimento de que trata o § 2º, composta por avaliação médica e avaliação social realizadas 
por médicos peritos e por assistentes sociais do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS. 
(Redação dada pela Lei nº 12.470, de 2011)

§ 7º Na hipótese de não existirem serviços no município de residência do beneficiário, 
fica assegurado, na forma prevista em regulamento, o seu encaminhamento ao município 
mais próximo que contar com tal estrutura. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 8º A renda familiar mensal a que se refere o § 3º deverá ser declarada pelo requerente 
ou seu representante legal, sujeitando-se aos demais procedimentos previstos no regulamento 
para o deferimento do pedido. (Incluído pela Lei nº 9.720, de 30.11.1998)

§ 9º A remuneração da pessoa com deficiência na condição de aprendiz não será consi-
derada para fins do cálculo a que se refere o § 3º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.470, 
de 2011)

§ 10. Considera-se impedimento de longo prazo, para os fins do § 2º deste artigo, aquele 
que produza efeitos pelo prazo mínimo de 2 (dois) anos. (Incluído pela Lei nº 12.470, de 
2011)”

Portanto, o direito ao benefício assistencial pressupõe o preenchimento 
dos seguintes requisitos: 1.a) idoso (assim considerado aquele com 65 
anos ou mais, a partir de 1º de janeiro de 2004, data da entrada em vigor 
do Estatuto do Idoso) ou 1.b) condição de deficiente (incapacidade para 
o trabalho e para a vida independente, conforme redação original do 
artigo 20 da Loas, e, após as alterações da Lei nº 12.470, de 31.10.2011, 
tratar-se de pessoa com impedimentos de longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições com as demais pessoas); e 2) situação de 
risco social (ausência de meios para, dignamente, prover a própria 
manutenção ou tê-la provida por sua família).

Requisito etário

Tratando-se de benefício requerido na vigência do Estatuto do Idoso, 
é considerada idosa a pessoa com 65 (sessenta e cinco) anos ou mais que 
comprove não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-
la provida por sua família. O requisito é objetivo, ou seja, comprovado 
o atributo etário, a análise do requisito incapacitante é desnecessária, 
bastando apenas verificar a situação de vulnerabilidade socioeconômica 
a que submetido o idoso.

Condição de deficiente

No que se refere à incapacidade para a vida independente constante 
no artigo 20 da Lei 8.742/93, em sua redação original, este Tribunal 
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consolidou entendimento segundo o qual a interpretação que melhor 
se coaduna ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, 
III), de modo a assegurar a ampla garantia de prestação da assistência 
social (CF, art. 203) e atender ao objetivo da seguridade social de 
universalidade da cobertura e do atendimento (CF, art. 194, parágrafo 
único), é a que garante o benefício assistencial à maior gama possível 
de pessoas portadoras de deficiência. Sob essa orientação, ao analisar o 
caso concreto, cumpre ao julgador observar que a incapacidade para a 
vida independente (a) não exige que a pessoa possua uma vida vegetativa 
ou que seja incapaz de locomover-se; (b) não significa incapacidade 
para as atividades básicas do ser humano, tais como alimentar-se, 
fazer a higiene e vestir-se sozinho; (c) não impõe a incapacidade de 
expressar-se ou de comunicar-se; e (d) não pressupõe dependência total 
de terceiros (TRF4, EINF 0016689-58.2014.404.9999, Terceira Seção, 
relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 29.05.2015).

A ratificação pelo Brasil, em 2008, da Convenção Internacional 
Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, a qual fora incorporada 
ao nosso ordenamento jurídico com status de emenda constitucional 
(artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal de 1988), conferiu ainda 
maior amplitude ao tema, visando, sobretudo, promover, proteger e 
assegurar o exercício pleno e equitativo dos direitos humanos e das 
liberdades fundamentais por todas as pessoas com deficiência (artigo 1 
da Convenção).

Assim é que a Lei nº 12.470, de 2011, que alterou o § 2º do artigo 20 
da Loas, e, mais recentemente, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 
(Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015, com início de vigência em 5 de 
janeiro de 2016) praticamente reproduziram os termos do artigo 1 da 
Convenção, redimensionando o conceito de pessoa com deficiência de 
maneira a abranger diversas ordens de impedimentos de longo prazo 
capazes de obstaculizar a plena e equânime participação social do 
portador de deficiência, considerando o meio em que este se encontra 
inserido.

Com a consolidação desse novo paradigma, o conceito de deficiência 
desvincula-se da mera incapacidade para o trabalho e para a vida 
independente – abandonando critérios de análise restritivos, voltados 
ao exame das condições biomédicas do postulante ao benefício – para 
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se identificar com uma perspectiva mais abrangente, atrelada ao modelo 
social de direitos humanos, visando à remoção de barreiras impeditivas 
de inserção social.

Nesse contexto, a análise atual da condição de deficiente a que se 
refere o artigo 20 da Loas não mais se concentra na incapacidade laboral 
e na impossibilidade de sustento, mas, senão, na existência de restrição 
capaz de obstaculizar a efetiva participação social de quem postula o 
benefício de forma plena e justa.

Situação de risco social

A redação atual do parágrafo 3º do artigo 20 da Loas manteve 
como critério para a concessão do benefício assistencial a idosos ou a 
deficientes a percepção de renda familiar mensal per capita inferior a 
1/4 (um quarto) do salário mínimo.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar recurso especial 
representativo de controvérsia (Tema 185), com base no compromisso 
constitucional com a dignidade da pessoa humana – especialmente no 
que se refere à garantia das condições básicas de subsistência física e do 
amparo ao cidadão social e economicamente vulnerável –, relativizou 
o critério econômico estabelecido na Loas, assentando que a limitação 
do valor da renda per capita familiar não deve ser considerada a única 
forma de se comprovar que a pessoa não possui outros meios para prover 
a própria manutenção ou tê-la provida por sua família, visto que se trata 
apenas de um elemento objetivo para se aferir a necessidade, de modo 
a se presumir absolutamente a miserabilidade quando comprovada a 
renda per capita inferior a 1/4 do salário mínimo (REsp 1.112.557/MG, 
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 
28.10.2009, DJe 20.11.2009).

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 
Reclamação nº 4.374 e o Recurso Extraordinário nº 567.985 (este com 
repercussão geral), estabeleceu que o critério legal de renda familiar 
per capita inferior a um quarto do salário mínimo encontra-se defasado 
para caracterizar a situação de miserabilidade, não se configurando, 
portanto, como a única forma de aferir a incapacidade da pessoa para 
prover sua própria manutenção ou tê-la provida por sua família:
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“Benefício assistencial de prestação continuada ao idoso e ao deficiente. Art. 203, V, 
da Constituição. A Lei de Organização da Assistência Social (Loas), ao regulamentar o art. 
203, V, da Constituição da República, estabeleceu os critérios para que o benefício men-
sal de um salário mínimo seja concedido aos portadores de deficiência e aos idosos que 
comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua 
família. 2. Art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993 e declaração de constitucionalidade da norma 
pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 1.232. Dispõe o art. 20, § 3º, da Lei 8.742/93 que 
‘considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa portadora de deficiência ou idosa 
a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 (um quarto) do salário mínimo’. 
O requisito financeiro estabelecido pela lei teve sua constitucionalidade contestada, ao 
fundamento de que permitiria que situações de patente miserabilidade social fossem 
consideradas fora do alcance do benefício assistencial previsto constitucionalmente. Ao 
apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 1.232-1/DF, o Supremo Tribunal Federal 
declarou a constitucionalidade do art. 20, § 3º, da Loas. 3. Decisões judiciais contrárias 
aos critérios objetivos preestabelecidos e processo de inconstitucionalização dos critérios 
definidos pela Lei 8.742/1993. A decisão do Supremo Tribunal Federal, entretanto, não pôs 
termo à controvérsia quanto à aplicação em concreto do critério da renda familiar per capita 
estabelecido pela Loas. Como a lei permaneceu inalterada, elaboraram-se maneiras de se 
contornar o critério objetivo e único estipulado pela Loas e de se avaliar o real estado de 
miserabilidade social das famílias com entes idosos ou deficientes. Paralelamente, foram 
editadas leis que estabeleceram critérios mais elásticos para a concessão de outros benefícios 
assistenciais, tais como: a Lei 10.836/2004, que criou o Bolsa Família; a Lei 10.689/2003, 
que instituiu o Programa Nacional de Acesso à Alimentação; a Lei 10.219/01, que criou o 
Bolsa Escola; a Lei 9.533/97, que autoriza o Poder Executivo a conceder apoio financeiro 
a municípios que instituírem programas de garantia de renda mínima associados a ações 
socioeducativas. O Supremo Tribunal Federal, em decisões monocráticas, passou a rever 
anteriores posicionamentos acerca da intransponibilidade dos critérios objetivos. Verificou-
-se a ocorrência do processo de inconstitucionalização decorrente de notórias mudanças 
fáticas (políticas, econômicas e sociais) e jurídicas (sucessivas modificações legislativas dos 
patamares econômicos utilizados como critérios de concessão de outros benefícios assis-
tenciais por parte do Estado brasileiro). 4. Declaração de inconstitucionalidade parcial, sem 
pronúncia de nulidade, do art. 20, § 3º, da Lei 8.742/1993. 5. Recurso extraordinário a que 
se nega provimento.” (RE 567.985, relator(a): Min. Marco Aurélio, relator(a) p/ acórdão: 
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.04.2013, acórdão eletrônico, DJe-194, 
divulg. 02.10.2013, public. 03.10.2013)

Na mesma oportunidade, o Plenário do STF, ao julgar o Recurso 
Extraordinário 580.963/PR, também declarou a inconstitucionalidade 
do parágrafo único do art. 34 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/03), o 
qual estabelece que o benefício assistencial já concedido a qualquer 
idoso membro da família não será computado para fins do cálculo da 
renda familiar per capita a que se refere a Loas, com base nos princípios 
constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia, bem 
como no caráter de essencialidade de que se revestem os benefícios de 
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valor mínimo, tanto previdenciários quanto assistenciais, concedidos a 
pessoas idosas e também àquelas portadoras de deficiência. De acordo 
com o STF, portanto, não se justifica que, para fins do cálculo da renda 
familiar per capita, haja previsão de exclusão apenas do valor referente 
ao recebimento de benefício assistencial por membro idoso da família, 
quando verbas de outra natureza (benefício previdenciário), bem como 
outros beneficiários de tais verbas (membro da família portador de 
deficiência), também deveriam ser contemplados.

Mais recentemente, a Primeira Seção do STJ, com fundamento 
nos princípios da igualdade e da razoabilidade, firmou entendimento 
segundo o qual, também nos pedidos de benefício assistencial feitos por 
pessoas portadoras de deficiência, deve ser excluído do cálculo da renda 
familiar per capita qualquer benefício, no valor de um salário mínimo, 
recebido por maior de 65 anos, independentemente de ser assistencial ou 
previdenciário, aplicando-se, analogicamente, o disposto no parágrafo 
único do art. 34 do Estatuto do Idoso. Assim:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. 
CONCESSÃO DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL PREVISTO NA LEI Nº 8.742/93 A 
PESSOA COM DEFICIÊNCIA. AFERIÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO NÚCLEO 
FAMILIAR. RENDA PER CAPITA. IMPOSSIBILIDADE DE SE COMPUTAR PARA 
ESSE FIM O BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, NO VALOR DE UM SALÁRIO MÍNI-
MO, RECEBIDO POR IDOSO.

1. Recurso especial no qual se discute se o benefício previdenciário recebido por idoso, 
no valor de um salário mínimo, deve compor a renda familiar para fins de concessão ou não 
do benefício de prestação mensal continuada a pessoa deficiente.

2. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento 
pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: aplica-se o parágrafo único do artigo 34 do 
Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741/03), por analogia, a pedido de benefício assistencial feito 
por pessoa com deficiência a fim de que benefício previdenciário recebido por idoso, no 
valor de um salário mínimo, não seja computado no cálculo da renda per capita prevista 
no artigo 20, § 3º, da Lei nº 8.742/93.

3. Recurso especial provido. Acórdão submetido à sistemática do § 7º do art. 543-C 
do Código de Processo Civil e dos arts. 5º, II, e 6º da Resolução STJ nº 08/2008.” (REsp 
1.355.052/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.02.2015, 
DJe 05.11.2015)

Assim, em regra, integram o cálculo da renda familiar per capita 
os rendimentos auferidos pelo cônjuge ou companheiro, pelos pais e, 
na ausência de um deles, pela madrasta ou pelo padrasto, pelos irmãos 
solteiros, pelos filhos e enteados solteiros e pelos menores tutelados, 
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desde que vivam sob o mesmo teto (art. 20, § 1º, da Lei nº 8.742/93, 
com a redação dada pela Lei nº 12.435/2011).

Contudo, devem ser excluídos do cálculo da renda familiar per capita 
o valor auferido por idoso com 65 anos ou mais a título de benefício 
assistencial ou benefício previdenciário de renda mínima (TRF4, 
EINF 5003869-31.2010.404.7001, Terceira Seção, relator p/ acórdão 
Roger Raupp Rios, juntado aos autos em 10.02.2014), bem como o 
valor auferido a título de benefício previdenciário por incapacidade 
ou assistencial em razão de deficiência, independentemente de idade 
(TRF4, APELREEX 2006.71.14.002159-6, Sexta Turma, relatora Vânia 
Hack de Almeida, D.E. 10.09.2015), ressaltando-se que tal beneficiário, 
em decorrência da exclusão de sua renda, também não será considerado 
na composição familiar, para efeito do cálculo da renda per capita.

De outra parte, os cuidados necessários com a parte-autora, em 
decorrência de sua deficiência, incapacidade ou avançada idade, que 
acarretarem gastos – notadamente com medicamentos, alimentação 
especial, fraldas descartáveis, tratamento médico, psicológico e 
fisioterápico, entre outros – configuram despesas a serem consideradas 
na análise da condição de risco social da família do demandante (TRF4, 
APELREEX 5002022-24.2011.404.7012, Sexta Turma, relator p/ 
acórdão Celso Kipper, juntado aos autos em 27.06.2013).

Também, o fato de a parte-autora ser beneficiária e perceber renda 
proveniente do Programa Bolsa Família não só não impede a percepção 
do benefício assistencial do art. 203, V, da Constituição Federal como 
constitui forte indicativo de que a unidade familiar encontra-se em 
situação de risco social (TRF4, APELREEX 2009.71.99.006237-1, 
Sexta Turma, relator p/ acórdão Celso Kipper, D.E. 07.10.2014).

Logo, em linhas gerais, para efeito de concessão do benefício de 
prestação continuada, a situação de risco social a que se encontra 
exposta a pessoa idosa ou portadora de deficiência e sua família 
deve ser analisada em cada caso concreto (TRF4, EINF 0016689-
58.2014.404.9999, Terceira Seção, relator Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira, D.E. 29.05.2015).

Caso concreto

Na petição inicial, a autora alegou que requereu o benefício 
assistencial em 07.04.2011, sendo que o pedido foi indeferido sob 
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o seguinte fundamento (fl. 16): não há incapacidade para a vida 
independente e para o trabalho e também a renda per capita do grupo 
familiar é igual ou superior a ¼ do salário mínimo.

A autora instruiu a inicial com os seguintes documentos:
1) Certidão de nascimento da filha da autora, Gabriele Pedroso 

Soares Reis, em 23.08.1997 (fl. 14).
2) Certidão de nascimento do filho da autora, Alex Pedroso, em 

12.02.1992 (fl. 15).
3) Laudo médico emitido em 31.03.2008 pelo Grupo Hospitalar 

Conceição atestando que a autora é portadora do vírus HIV – CID B20 
Z21 (fl. 18).

4) Resultado de exame de quantificação de carga viral de HIV-1 (fl. 
19).

O perito nomeado pelo juízo afirmou, no laudo de fls. 50-53, em 
resumo, que, “após entrevista, exame físico e análise dos documentos 
apresentados, é possível concluir que, no momento, não há elementos 
que caracterizem incapacidade laborativa”.

No que se refere à situação de risco social, o laudo de avaliação 
socioeconômica das fls. 59-60 afirmou que a casa é paupérrima, de 
madeira, comprometida pelo tempo, sem nenhuma conservação, sem 
pintura, com móveis e objetos gastos, velhos. Tem 3 quartos precários, 
com cama e armário, tudo muito lúgubre, velho e desgastado, sala com 
um sofá velho, cozinha e banheiro. Como utensílios domésticos, há 
uma geladeira, um fogão a lenha e um gás, um aparelho de televisão 
pequeno emprestado (...) O número de pessoas que vivem na casa são 
três, como segue, incluindo a autora. (...) Cabe salientar que são pessoas 
necessitadas e doentes, que realmente precisam de um pouco mais de 
conforto. Anexamos também fotos da casa que comprovam a pobreza e 
o estado de miserabilidade da família, por isso nos atrevemos a indicar 
o benefício a esta senhora, que realmente necessita.

Frente a esse contexto, considerando que o direito ao benefício de 
prestação continuada pressupõe a verificação do estado de miserabilidade 
e da existência de restrição capaz de obstaculizar a efetiva participação, 
tenho por não configurados os requisitos para a concessão do benefício 
assistencial.
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Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Peço vênia à 
exma. relatora para divergir, pois entendo que restaram presentes os 
requisitos necessários à concessão do benefício assistencial a portador 
de deficiência, merecendo reforma a sentença de improcedência da 
ação.

Ao contrário do entendimento firmado pela e. relatora, penso que, 
em relação ao requerente de benefício previdenciário que é portador 
do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, 
econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido 
amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.

O voto condutor do acórdão, com base no laudo pericial judicial 
que concluiu pela inexistência de incapacidade, manteve a sentença de 
improcedência, restando assim fundamentado:

“(...)
Caso concreto
Na petição inicial, a autora alegou que requereu o benefício assistencial em 07.04.2011, 

sendo que o pedido foi indeferido sob o seguinte fundamento (fl. 16): não há incapacidade 
para a vida independente e para o trabalho e também a renda per capita do grupo familiar 
é igual ou superior a ¼ do salário mínimo.

A autora instruiu a inicial com os seguintes documentos:
1) Certidão de nascimento da filha da autora, Gabriele Pedroso Soares Reis, em 

23.08.1997 (fl. 14).
2) Certidão de nascimento do filho da autora, Alex Pedroso, em 12.02.1992 (fl. 15).
3) Laudo médico emitido em 31.03.2008, pelo Grupo Hospitalar Conceição atestando 

que a autora é portadora do vírus HIV – CID B20 Z21 (fl. 18).
4) Resultado de exame de quantificação de carga viral de HIV-1 (fl. 19).
O perito nomeado pelo juízo afirmou, no laudo de fls. 50-53, em resumo, que, ‘após 

entrevista, exame físico e análise dos documentos apresentados, é possível concluir que, 
no momento, não há elementos que caracterizem incapacidade laborativa’.

(...)”

De fato, o laudo pericial judicial (fls. 50-54) concluiu pela inexistência 
de incapacidade laborativa.

Ocorre, porém, que, como referi acima e a fim de melhor examinar 
a questão posta no feito, há precedente da Turma Regional de 
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Uniformização da 4ª Região reafirmando o entendimento de que 
há necessidade de se avaliar adequadamente as condições pessoais 
e sociais, bem como o grau de restrição para o trabalho do segurado 
portador de doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV):

“INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO REGIONAL. PREVIDENCIÁRIO. BENE-
FÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. PORTADOR DE HIV. CONSIDERAÇÃO DAS CON-
DIÇÕES PESSOAIS E SOCIAIS E DO GRAU DE RESTRIÇÃO PARA TRABALHO. 
PRECEDENTES DA TRU E DA TNU. 1. ‘A configuração da incapacidade laboral, com o 
intuito de concessão do benefício de auxílio-doença, encontra-se caracterizada quando são 
evidenciadas restrições para o desempenho de tarefas que compõem as atividades laborais 
habituais do segurado, segundo a avaliação das suas condições pessoais, tais como tipo 
de moléstia, grau de comprometimento, tipo de atividade exercida, bem como do grau 
de restrição para o trabalho, de acordo com as atividades que vinha desenvolvendo até o 
momento, não podendo a incapacidade para o trabalho ser avaliada tão somente do ponto 
de vista médico’ (IUJEF 0000926-76.2010.404.7050, relatora Luísa Hickel Gamba, D.E. 
15.12.2011). 2. Precedentes da TNU: PEDILEF 50108579720124047001, relator Juiz Fe-
deral Adel Américo de Oliveira, DJ 26.10.2012; e PEDILEF 0021275-80.2009.4.03.6301, 
relatora Juíza Federal Kyu Soon Lee, publicada no DOU de 21.06.2013, Seção 1, p. 117). 
3. O acórdão recorrido, ao fundamentar o provimento do recurso do réu com base apenas 
na conclusão do laudo da perícia judicial, contraria a jurisprudência atual desta TRU e da 
TNU. 4. Reafirmação do entendimento desta Turma Regional de que há necessidade de se 
avaliar adequadamente as condições pessoais e sociais, bem como o grau de restrição para 
o trabalho do segurado portador de doença pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). 
5. Incidente conhecido e provido. Determinação de retorno dos autos à Turma Recursal de 
origem.” (5030193-27.2011.404.7000, Turma Regional de Uniformização da 4ª Região, 
relator p/ acórdão André de Souza Fischer, juntado aos autos em 07.08.2013)

O entendimento da c. TNU é no sentido de que a estigmatização da 
doença relacionada ao vírus HIV por si só não autoriza a presunção de 
incapacidade laborativa. Compreende, também, que os portadores do 
vírus da Aids, mesmo que assintomáticos, devem ter sua incapacidade 
aferida com base nas condições pessoais, sociais, econômicas e culturais 
(PEDILEF nº 5003198-07.2012.4.04.7108, Juiz(a) Federal Kyu Soon 
Lee, DOU 17.09.2014; PEDILEF nº 0021275-80.2009.4.03.6301, 
julgamento 12.06.2013, DOU 21.06.2013; PEDILEF nº 0502848-
60.2008.4.05.8401, julgamento 09.10.2013, DOU 28.10.2013).

Nesse sentido, a Turma Nacional de Uniformização editou a Súmula 
78, com a seguinte redação:

“Súmula 78. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao 
julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar 
a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença.”
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Penso, igualmente, ser essa a melhor solução para o caso em apreço. 
Vejamos.

Colhe-se dos autos que a autora, atualmente com 56 anos de idade 
(fl. 13), trabalhava em empresa calçadista, no setor produtivo, até o 
nascimento do seu filho, que hoje está com 20 anos de idade. Informa a 
autora, ainda, que faz acompanhamento médico especializado, referindo 
como última consulta o ano de 2012, bem como faz uso de “coquetel” 
desde o diagnóstico, relatos feitos pela autora por ocasião da perícia 
médica judicial.

Do exame do estudo social anexado às fls. 59 a 61 e da complementação 
às fls. 67-68, verifico que a autora necessita de cuidados para levar uma 
vida normal, boa alimentação, não tem preparo intelectual para exercer 
nenhuma função, o que resta é trabalho braçal, o que não consegue 
realizar devido às limitações de sua condição física frágil. Acrescentou, 
ainda, a assistente social que “ela é uma pessoa com dificuldades 
de exercer funções que demandem força, como atividades braçais, 
limpeza, faxina, jardinagem, que são trabalhos para os quais ela tem 
aptidão”. A família da autora é composta de três pessoas, sendo que o 
filho é deficiente físico. A renda é fruto do benefício previdenciário, de 
valor mínimo, percebido pelo filho deficiente. As fotos anexadas à fl. 61 
demonstram a precariedade em que vive a família.

Portanto, diante da necessidade de medicação contínua, cuidados 
constantes, bem como da dificuldade, ou, melhor dizendo, da quase 
impossibilidade de recolocação da autora no mercado de trabalho, aliadas 
ao estigma social que a doença acarreta, tenho como perfeitamente 
caracterizada a incapacidade laborativa.

Nesse sentido já decidi no julgamento da Apelação Civil nº 0014757-
06.2012.404.9999, publicado no DE 03.07.2013, em que fui relator 
para acórdão, cuja ementa a seguir transcrevo:

“PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONCESSÃO. PORTADOR 
DE HIV. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO E PARA A VIDA INDEPENDENTE E 
ESTADO DE MISERABILIDADE COMPROVADOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA 
MANTIDA.

1. Ainda que em oposição ao laudo pericial, concede-se o benefício assistencial ao 
portador de HIV, mesmo sem apresentar sintomas, quando sua recolocação no mercado de 
trabalho mostrar-se improvável, considerando-se as suas condições pessoais e o estigma 
social da doença, capaz de diminuir consideravelmente as suas chances de obter ou de 
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manter um emprego formal. 2. Comprovados a incapacidade para o trabalho e para a vida 
independente e o estado de miserabilidade, é de ser mantida a sentença que concedeu à 
parte-autora o benefício assistencial, desde a data do requerimento administrativo.”

Diante desse contexto, comprovada a incapacidade e demonstrada 
a hipossuficiência do núcleo familiar, merece reforma a sentença de 
improcedência para condenar o INSS a conceder o benefício assistencial 
a portador de deficiência a contar da DER.

Juros moratórios e correção monetária

A questão da atualização monetária das quantias a que é condenada 
a Fazenda Pública, dado o caráter acessório de que se reveste, não deve 
ser impeditiva da regular marcha do processo no caminho da conclusão 
da fase de conhecimento.

Firmados em sentença, apelação ou remessa oficial o cabimento 
dos juros e da correção monetária por eventual condenação imposta 
ao ente público e seus termos iniciais, a forma como serão apurados 
os percentuais correspondentes, sempre que se revelar fator impeditivo 
ao eventual trânsito em julgado da decisão condenatória, pode ser 
diferida para a fase de cumprimento, observando-se a norma legal e sua 
interpretação então em vigor. Isso porque é na fase de cumprimento do 
título judicial que deverá ser apresentado, e eventualmente questionado, 
o real valor a ser pago a título de condenação, em total observância à 
legislação de regência.

O recente art. 491 do NCPC, ao prever, como regra geral, que os 
consectários já sejam definidos na fase de conhecimento, deve ter sua 
interpretação adequada às diversas situações concretas que reclamarão 
sua aplicação. Não por outra razão, seu inciso I traz exceção à regra do 
caput, afastando a necessidade de predefinição quando não for possível 
determinar, de modo definitivo, o montante devido. A norma vem com 
o objetivo de favorecer a celeridade e a economia processuais, nunca 
para frear o processo.

E, no caso, o enfrentamento da questão pertinente ao índice de 
correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.960/09, nos débitos 
da Fazenda Pública, embora de caráter acessório, tem criado graves 
óbices à razoável duração do processo, especialmente se considerado 
que pende de julgamento no STF a definição, em regime de repercussão 
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geral, quanto à constitucionalidade da utilização do índice da poupança 
na fase que antecede a expedição do precatório (RE 870.947, Tema 
810).

Tratando-se de débito cujos consectários são totalmente regulados 
por lei, inclusive quanto ao termo inicial de incidência, nada obsta a que 
sejam definidos na fase de cumprimento do julgado, em que, a propósito, 
poderão as partes, se assim desejarem, mais facilmente conciliar acerca 
do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo.

Sobre essa possibilidade, já existe julgado da Terceira Seção do STJ 
em que assentado que,
“diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 (ADI 
4.357/DF), cuja modulação dos efeitos ainda não foi concluída pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, e por transbordar o objeto do mandado de segurança a fixação de parâmetros para o 
pagamento do valor constante da portaria de anistia, por não se tratar de ação de cobrança, 
as teses referentes aos juros de mora e à correção monetária devem ser diferidas para a fase 
de execução. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 14.741/DF, rel. Ministro 
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 08.10.2014, DJe 15.10.2014)

Na mesma linha vêm decidindo as duas turmas de Direito 
Administrativo desta Corte (2ª Seção), à unanimidade (ad exemplum: 
os processos 5005406-14.2014.404.7101, 3ª Turma, julgado em 
01.06.2016, e 5052050-61.2013.404.7000, 4ª Turma, julgado em 
25.05.2016).

Portanto, em face da incerteza quanto ao índice de atualização 
monetária e considerando que a discussão envolve apenas questão 
acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os arts. 4º, 6º e 
8º do novo Código de Processo Civil, mostra-se adequado e racional 
diferir-se para a fase de execução a decisão acerca dos critérios de 
correção, não prevalecendo os índices eventualmente fixados na fase de 
conhecimento, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá sido 
dirimida pelo tribunal superior, o que conduzirá à observância, pelos 
julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora.

Os juros de mora, incidentes desde a citação, como acessórios que são, 
também deverão ter sua incidência garantida na fase de cumprimento 
de sentença, observadas as disposições legais vigentes conforme os 
períodos pelos quais perdurar a mora da Fazenda Pública.

Evita-se, assim, que o presente feito fique paralisado, submetido 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 161-274, 2017 205

a infindáveis recursos, sobrestamentos, juízos de retratação e até 
ações rescisórias, com comprometimento da efetividade da prestação 
jurisdicional, apenas para solução de questão acessória.

Diante disso, difere-se para a fase de execução a forma de cálculo 
dos juros e da correção monetária, restando prejudicado, no ponto, o 
recurso e/ou a remessa necessária.

Da verba honorária

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-
se a Súmula 76 desta Corte: “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”.

Das custas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no foro federal (art. 4º, 
I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, 
devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as 
relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais 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 Especial do 
TJ/RS), isenções essas que não se aplicam 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.

Tutela específica

Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015, que repete 
dispositivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o 
fato de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso 
com efeito suspensivo (Questão de Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-
7/RS – rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09.08.2007 
– 3ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto 
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à implantação do benefício postulado, no prazo de 45 dias.
Na hipótese de a parte-autora já se encontrar em gozo de benefício 

previdenciário, deve o INSS implantar o benefício deferido judicialmente 
apenas se o valor de sua renda mensal atual for superior ao daquele.

Faculta-se à parte beneficiária manifestar eventual desinteresse 
quanto ao cumprimento desta determinação.

Em face do exposto, voto por dar provimento ao recurso, diferir, 
de ofício, para a fase de execução a forma de cálculo dos juros e da 
correção monetária, restando prejudicado, no ponto, o recurso, bem 
como determinar a implantação do benefício.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios: Trago a julgamento 
pedido de vista formulado na sessão da 6ª Turma do dia 28.09.2016, 
para a qual fui convocado nos termos do art. 942 do NCPC, em razão 
de anterior julgamento não unânime.

Em síntese, a parte-autora ajuizou ação postulando a concessão de 
benefício assistencial à pessoa portadora de deficiência.

A sentença julgou improcedente o pedido.
A autora apelou, alegando que, em razão de ser portadora do Vírus 

da Imunodeficiência Humana – HIV, está incapacitada para o trabalho 
e não tem condições de manter a mínima qualidade de vida social e 
financeira, tendo em vista a dificuldade de permanência no mercado de 
trabalho.

A relatora, Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene, negou 
provimento ao apelo, ao argumento de que o perito concluiu pela 
inexistência de incapacidade laborativa, no que foi acompanhada pela 
Desa. Federal Vânia Hack de Almeida.

Divergiu o Des. Federal João Batista Pinto Silveira, concedendo o 
benefício.

Tendo sido convocado a votar, nos termos do art. 942 do NCPC, pedi 
vista para melhor analisar o caso dos autos.

Discute-se o direito ao benefício de prestação continuada por 
mulher de 53 anos, negra, pobre, com ensino fundamental incompleto, 
soropositiva para HIV, assintomática, sob acompanhamento médico no 
Hospital Conceição, em Porto Alegre.
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Residente em casa muito humilde localizada em Campo do Meio, 
interior de São Francisco de Paula, tem último vínculo laboral registrado 
em 1986, desde então buscando sustento como faxineira diarista, mesmo 
que os laudos revelem depender de cuidados alimentares exigidos 
por seu estado de saúde frágil, o que a limita para trabalhos braçais. 
Registre-se que não dispõe de auxílio financeiro ou qualquer tipo de 
ajuda material extra, a não ser de BPC percebido por filho deficiente, 
de 21 anos (em 2013), com o que sobrevive juntamente com o terceiro 
membro da família, também seu filho, hoje com 18 anos.

A eminente relatora concluiu não estarem configurados os requisitos 
autorizadores do benefício, por não haver incapacidade laborativa, dada 
a inexistência de restrição capaz de obstaculizar a efetiva participação 
na sociedade, até mesmo em função da condição de pessoa vivendo 
com HIV/Aids de modo assintomático.

O voto divergente, do eminente Des. Federal João Batista, salientou 
que a sorologia para o HIV, por si só, não afasta a avaliação sobre a 
capacidade/incapacidade, sendo necessário perquirir as possibilidades 
de inserção laboral da autora aliadas ao estigma associado à doença.

No presente debate, é mister definir se pessoas vivendo com HIV/Aids, 
ainda que assintomáticas, podem ser consideradas, para os fins de 
proteção social, destinatárias de BPC, por possuírem “(...) impedimento 
de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas” (Loas, art. 20, parágrafo 2º).

Para tanto, é necessário bem compreender o que são tais impedimentos 
de longo prazo e relacioná-los com as barreiras existentes, avaliando se 
de tal equação resulta obstrução de participação na vida em sociedade 
em igualdade de condições.

1) Ponto de partida: modelo integrado biomédico e social da 
capacidade, da incapacidade e da deficiência

Como ponto de partida, é necessário firmar que a análise da 
capacidade/incapacidade e da deficiência, desencadeada pela invocação 
de qualquer moléstia, deve adotar uma perspectiva social, valendo-se 
do modelo biopsicossocial.
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A compreensão da proteção constitucional social diante da 
incapacidade para o trabalho deve partir de uma interpretação 
sistemática do ordenamento jurídico. Em primeiro lugar, devem-se ter 
presentes a dignidade humana (CR, art. 1º, III), os direitos fundamentais 
da liberdade e da igualdade (art. 5º, caput), os direitos fundamentais 
sociais à saúde, ao trabalho e à previdência social (art. 6º), o fundamento 
da ordem econômica na valorização do trabalho humano (art. 170), o 
primado do trabalho e os objetivos do bem-estar e da justiça sociais da 
ordem social (art. 193) e a cobertura dos eventos de doença, invalidez e 
idade avançada (art. 201, I).

Arrolados os princípios pertinentes ao âmbito de proteção 
constitucional, o próximo passo é compreender o que é incapacidade 
como categoria jurídica, para o que é imprescindível visualizá-la como 
fenômeno socialmente relevante que o direito destaca e juridiciza.

Do mesmo modo que outros elementos da vida social juridicizados, 
os diversos conceitos veiculados pelo direito referem-se a determinadas 
realidades cuja nomeação não só possibilita sua percepção como também 
atua decisivamente em sua dinâmica no mundo das relações sociais 
juridicizadas. Nessa medida, ao lidar com conceitos, o jurista não pode 
fazê-lo na fria assepsia da abstração alheia ao mundo, ambiente onde 
carne e ossos habitam, em especial quando se persegue o significado de 
incapacidade para a proteção constitucional previdenciária.

Com efeito, capacidade e incapacidade, eficiência e deficiência, 
segurança e risco são binômios que só ganham sentido a partir dos 
corpos inseridos no mundo onde habitam. Mundo esse gestado pela 
relação complexa entre as diversas esferas da vida pessoal, corporal, 
psíquica, social, política, laboral e cultural, em que uma dimensão 
constrói a outra e é por ela simultaneamente construída. Não há, de fato, 
existência humana fora do tempo e do espaço socialmente construídos e 
vividos. Daí que saúde e doença, capacidade e incapacidade, eficiência 
e deficiência só possam ser corretamente compreendidos no tempo 
histórico, que é sempre e necessariamente social.

Postas essas premissas, tanto no quadro dos benefícios de 
incapacidade (auxílio-doença e aposentadoria por invalidez) quanto no 
benefício de prestação continuada em virtude de deficiência, não há 
como afastar-se do modelo integrado.
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Benefícios por incapacidade
Com efeito, não há como interpretar os artigos 42 (um corpo humano 

concreto, historicamente “considerado incapaz e insuscetível de 
reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência” 
– nas palavras da lei) e 59 da LBPS (um corpo humano concreto e 
histórico que “ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua 
atividade habitual” – igualmente na dicção legal) fora das coordenadas 
normativas constitucionais, fora da historicidade e da concretude.

Nesse quadro, não há conceituação juridicamente correta de 
incapacidade senão mediante a consideração conjunta da dimensão 
biomédica (aqui abrangendo também as avaliações psicológicas) 
e da dimensão social, uma vez que a falta de uma dessas dimensões 
inviabiliza, no mundo concreto e na história, onde tomam sentido e 
existência, os conceitos e as realidades da saúde, da doença e da 
capacidade para o trabalho ou a atividade habitual.

Com efeito, o debate sobre benefícios por incapacidade pode ser 
lido, dentre tantas formas, pelo destaque de alguns momentos: (1) a 
constatação dos limites estritamente biomédicos, (2) o desafio da 
fundamentação pela invocação de causas supralegais e (3) a invocação 
de analogia ou interpretação extensiva com o modelo constitucional da 
deficiência. Diante dessa evolução, aqui se sustenta, como fundamento 
jurídico para o reconhecimento do direito a benefícios relativos à 
incapacidade, um conceito juridicamente correto e adequado de 
incapacidade (4).

Em um primeiro momento, apercebeu-se a inadequação da 
compreensão da incapacidade, em uma perspectiva estritamente 
biomédica, como “impossibilidade de desempenho de funções 
específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência de 
alterações morfopsicofisiológicas, provocadas por doença ou acidente”. 
Essa constatação levou à consideração de circunstâncias como idade e 
escolaridade do segurado (momento 2), denominadas neste debate como 
“causas supralegais” (OLIVEIRA, Rafael Machado de. Incapacidade 
biopsicossocial no Direito Previdenciário. Disponível em: <http://
www.egov.ufsc.br/portal/conteudo/incapacidade-biopsicossocial-no-
direito-previdenci%C3%A1rio>. Acesso em: 31 ago. 2016).

Diante disso, em um terceiro momento, invocou-se a interpretação 
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extensiva, assim como o recurso à analogia, como fundamentos para 
alcançar circunstâncias sociais que, em acréscimo à avaliação biomédica, 
levem eventualmente à conclusão pela proteção previdenciária por 
incapacidade (SILVEIRA, João Augusto Câmara da. O conceito de 
incapacidade no âmbito do benefício previdenciário da aposentadoria 
por invalidez. Revista Direito e Liberdade. Disponível em: <http://www.
esmarn.tjrn.jus.br/revistas/index.php/revista_direito_e_liberdade/
article/viewFile/711/640>. Acesso em: 31 ago. 2016).

É nesse sentido, a propósito, a elaboração doutrinária e jurisprudencial 
que, passo a passo, consolida a noção de “invalidade social”, atentando 
para as circunstâncias de cada caso (idade, tipo de incapacidade, 
escolaridade, profissão, potencial agravamento, possibilidade de 
tratamento, risco na permanência na atividade, dentre outros) e valendo-
se, inclusive, em analogia, da proteção jurídica da deficiência, terreno 
em que a chamada abordagem biopsicossocial é juridicamente expressa 
e obrigatória.

A argumentação que fundamenta este voto diferencia-se das 
posições acima resumidas. Nelas, o elemento central para a constatação 
da incapacidade é o diagnóstico médico de doença ou acidente que 
impossibilita o exercício de atividade profissional. A dimensão social 
terá relevância e será considerada quando acrescer elementos em 
situações em que, a priori, o diagnóstico biomédico, por si só, não 
gere convencimento pela incapacidade e, daí, a situação exija maior 
investigação.

Na compreensão do conceito de incapacidade ora proposta, afirma-se 
que não há possibilidade de considerar que um diagnóstico biomédico, 
por si só, conclua pela incapacidade, sem qualquer consideração social, 
como se fosse possível imaginar que qualquer diagnóstico médico 
existisse fora de determinado contexto histórico, onde inclusive a própria 
noção do que é saúde e do que é doença é forjada. Essa dissociação entre 
a dimensão biomédica e a social é rejeitada na compreensão ora exposta, 
inviabilizando um método decisório no qual haja duas etapas distintas 
e complementares. No modelo integrado das dimensões biomédica e 
social, o juízo sobre a incapacidade não pode separar tais dimensões.

No modelo integrado da compreensão da incapacidade, essa 
conclusão é resultante de uma avaliação em que as duas dimensões 
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estão presentes, indissoluvelmente relacionadas. Isso porque o que seja 
“impossibilidade de desempenho” e até mesmo o que seja “doentio” 
não são definições médicas separadas do mundo social. É na vida 
em sociedade que se define o que é e quando há “impossibilidade 
de desempenho com consequente incapacidade de ganho” e o que é 
“doentio” ou “saudável”.

Dois exemplos deixam isso bem claro: a biografia conhecida de 
Stephen Hawking e a história da homossexualidade.

Hawking é uma celebridade científica e até midiática mundial. Não 
somente graças à sua persistência, mas, em especial, pelo acesso a 
tratamento e equipamentos adequados, esse físico lecionou por anos e 
hoje é diretor de pesquisa em Departamento de Matemática Aplicada e 
Física Teórica da prestigiada Universidade de Cambridge, ostentando 
capacidade para a vida acadêmica profissional, com vasta produção 
contemporânea. Sua história é exemplo vivo de como a “impossibilidade 
de desempenho”, mesmo diante de doença tão severa (esclerose lateral 
amiotrófica), não pode ser, por si só, dissociada do contexto social, 
conclusiva pela incapacidade. A dimensão social, portanto, é decisiva 
para avaliar a “impossibilidade para desempenho”, elemento nuclear 
do conceito de incapacidade.

A homossexualidade, como orientação sexual, até pouco tempo 
atrás, provocou diagnósticos em que a terapia era a internação 
compulsória (isso para não falar da insistência de alguns que ainda 
hoje querem considerá-la doentia, ao ponto de defenderem recursos 
públicos para terapias de saúde “de conversão”). A mesma pessoa, com 
a mesma corporalidade e psiquismo, alguns anos atrás diagnosticada 
com grave distúrbio, estigmatizada até como ameaça à sociedade, 
hoje é considerada distante de qualquer patologia. A dimensão social, 
portanto, é decisiva não somente para avaliar “a impossibilidade de 
desempenho”, mas também para interpretar o outro elemento nuclear do 
conceito de incapacidade, qual seja, “impossibilidade de desempenho 
provocada por doença”.

Assentar um modelo integrado de compreensão da incapacidade 
não significa colocar em questão todo e qualquer diagnóstico médico 
conclusivo e, tantas vezes, na prática, indisputável quanto à incapacidade 
de alguém. Trata-se de explicitar que a evidência da incapacidade 
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medicamente atestada de alguém totalmente imobilizado (por esclerose, 
por exemplo) produz-se porque está (corretamente) implícito que, em 
tais circunstâncias presumidas ou demonstradas, efetivamente tão 
elevado grau de imobilidade gera a situação, para aquele indivíduo, 
social e historicamente situado, de incapacidade como impossibilidade 
de desempenho para atividades que garantam a subsistência.

Expostos esses fundamentos, conclui-se que a correta interpretação 
das normas constitucionais e legais exige a concretização do conceito 
jurídico de incapacidade laboral como impossibilidade de desempenho 
de funções específicas de uma atividade ou ocupação, em consequência 
da interação entre doenças ou acidentes e barreiras presentes no 
contexto social, que resultam em impedimentos de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, comprometendo o sustento.

Acrescento mais alguns exemplos.
Hipótese nítida de aplicação do modelo integrado da incapacidade é 

a de mulher de idade avançada, com baixa escolaridade, impossibilitada 
fisicamente para serviços domésticos remunerados, em contexto social 
em que eventual tentativa de reabilitação ver-se-ia frustrada por crise no 
mercado de trabalho, associada ou não à carência de serviços públicos de 
educação. Como é fácil de ver, alegar que, do ponto de vista médico, tal 
segurada poderia desempenhar atividade escriturária seria desconhecer 
a abordagem biopsicossocial, com prejuízo concreto e grave à segurada 
e frustração do dever constitucional de proteção social.

O mesmo se concluiria diante de alegação de capacidade para labor 
rural por segurada portadora de algumas limitações, à consideração de 
que as atividades rurais desempenhadas por mulheres são mais leves. O 
modelo social, ao revelar precisamente o contrário (a carga de trabalho 
rural feminino é mais pesada que a masculina), fornece conclusão 
oposta, vale dizer, pela presença de incapacidade.

O modelo integrado, ademais, abre espaço para concluir pela 
incapacidade em hipótese em que, apesar de parecer biomédico atestar 
taxativamente a capacidade atual de segurado, as condições sociais 
concretas e disponíveis em que desempenha sua função acarretem, de 
modo previsível e plausível, dano efetivo à saúde, considerando o seu 
estado atual e as barreiras que enfrenta.

Por outro lado, o modelo social abre espaço para concluir pela 
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capacidade para o trabalho sempre que, não obstante alguma limitação, 
o indivíduo tiver à sua disposição meios socialmente acessíveis, que 
lhe permitam desempenhar adequadamente e sem prejuízo à saúde as 
funções atinentes à sua ocupação.

Benefício de prestação continuada a pessoas com deficiência
Na mesma linha, a compreensão jurídica vigente da deficiência, 

tanto na Lei Orgânica da Assistência Social (Lei nº 8.472/1993, 
com a redação da Lei nº 12.435/2011) como na Lei nº 13.146/2015 
(Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência – Estatuto da 
Pessoa com Deficiência) e na Lei Complementar nº 142/2013 (sobre 
a aposentadoria da pessoa com deficiência segurada no RGPS), adota 
essa abordagem biopsicossocial, cujo fundamento maior se encontra na 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, 
incorporada ao direito brasileiro com estatura constitucional.

Tanto em um quadro (benefícios por incapacidade) quanto no outro 
(benefício de prestação continuada), isso implica adotar a compreensão 
desenvolvida na Classificação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde (CIF), cujos termos incorporam os diversos 
elementos considerados pelo modelo integrado biopsicossocial, que 
abrange considerações biomédicas e sociais.

No quadro da CIF, reconhecida mundialmente como instrumento 
adequado para o desenvolvimento da legislação internacional e nacional 
em matéria de direitos sociais (ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA 
DE SAÚDE; ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE. CIF: 
Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. 
São Paulo: USP, 2008. p. 17), englobam-se os componentes relevantes 
para a saúde relacionados ao bem-estar em termos de domínios de saúde 
e de domínios relacionados à saúde, sendo esta efetivamente aplicável a 
todas as pessoas. Ela fornece uma descrição de situações relacionadas 
às funções do ser humano e às suas restrições, de maneira integrada e 
acessível (p. 18).

Para o caso em apreço, em que se discutem restrições relacionadas 
à sorologia positiva para HIV, importa mencionar que são relevantes, 
no contexto da saúde, as funções dos corpos (funções fisiológicas 
dos sistemas orgânicos) e as estruturas dos corpos (partes anatômicas 
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do corpo, como órgãos, membros e componentes). Nesse quadro 
definitório, deficiências são problemas nas funções ou nas estruturas 
do corpo como um desvio significativo ou uma perda (p. 21), desvio 
significativo esse em face dos padrões populacionais geralmente aceitos 
no estado biomédico do corpo e de suas funções (p. 23).

Em situações envolvendo tal sorologia positiva, há sim, portanto, 
que se perquirir acerca da presença de deficiência em virtude de 
problemas nas funções corporais (em especial, nas funções do sistema 
imunológico), que podem infligir ao indivíduo, nos termos da CIF, tanto 
limitações de atividade quanto restrições de participação. Limitações 
de atividade são, nos termos da CIF, “dificuldades que um indivíduo 
pode encontrar na execução de atividades”, e restrições de participação, 
por sua vez, são “problemas que um indivíduo pode enfrentar ao se 
envolver em situações de vida” (p. 21).

2) Benefício por incapacidade e benefício de prestação continuada 
a pessoa vivendo com HIV/Aids: a assintomatologia, por si só, não 

define o reconhecimento ou não do direito

No modelo biopsicossocial, a avaliação biomédica que registra 
assintomatologia em segurado vivendo com HIV/Aids não tem 
como ignorar o preconceito e a discriminação presentes na vida em 
sociedade. Na mesma linha, não se pode apagar outras circunstâncias 
eventualmente presentes. A questão é verificar, no caso concreto, quais 
as possibilidades e os impedimentos que o indivíduo experimenta na 
vida em sociedade, que podem resultar em redução total ou parcial 
de capacidade para exercício de atividade laboral remunerada, como 
também implicar restrição de participação plena e efetiva na sociedade 
em igualdade de condições.

Logo, há direito a benefício por incapacidade para pessoa vivendo 
com HIV, assintomática para Aids, se o preconceito e a discriminação, 
associados a outros fatores, impedirem ou reduzirem o exercício de 
atividade laboral remunerada, como também ao benefício de prestação 
continuada, se esse conjunto de fatores obstruir a participação plena e 
efetiva na sociedade em igualdade de oportunidades.

Desse modo, não se trata de estabelecer uma relação direta entre 
sorologia positiva para HIV, ainda que sem sintomas, e incapacidade 
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laboral decorrente de estigma ou impedimento de longo prazo que, em 
interação com barreiras, obstrui participação igualitária na vida social. 
No mesmo diapasão, estar-se-ia incorrendo em equívoco simplesmente 
afirmando que, em si mesma, a ausência de sintomas relacionados ao 
HIV seja garantia de capacidade laboral ou de participação igualitária 
às pessoas vivendo com HIV/Aids.

3) A epidemia de HIV/Aids e o modelo biopsicossocial no
contexto brasileiro

Há vários elementos a serem considerados, portanto, na aplicação 
do modelo biopsicossocial para a avaliação da incapacidade laboral em 
matéria de benefícios previdenciários. No caso da epidemia de HIV/Aids 
no Brasil, a enumeração de cada um deles e sua ponderação requer 
cuidado e humildade, dada a complexidade histórica de cada um e a 
multicausalidade fatorial inafastável para um juízo positivo ou negativo 
de capacidade laboral.

Nesse esforço, do exame da literatura científica e da atenção às 
experiências de indivíduos e grupos vivendo com HIV/Aids, destaco o 
histórico das respostas brasileiras diante da epidemia e os processos de 
estigmatização.

Com efeito, é decisivo ter um panorama das respostas brasileiras 
diante da epidemia do HIV/Aids. Isso porque é nesse contexto que 
pessoas assintomáticas se inserem nos dias de hoje, momento cuja 
atualidade e compreensão não se produzem no vazio histórico.

Conforme indica a literatura especializada, podem ser arroladas 
4 fases nessa trajetória. A primeira fase (1982-1983), desencadeada 
a partir dos primeiros casos, registrou o surgimento dos primeiros 
programas (no Estado de São Paulo) e organizações não governamentais 
(Gapa – Grupo de Apoio e Prevenção à Aids e Abia – Associação 
Brasileira Interdisciplinar de Aids); ela foi marcada por ampla negação 
estatal e onda de pânico moral, medo, estigma e discriminação, em 
especial por líderes religiosos. A segunda fase (1986-1990) tem seu 
início marcado pelo Programa Nacional de Aids, com abordagem 
mais pragmática e técnica, com o surgimento de ONGs (Gapas) pelo 
país. Com elas, cresceu a pressão por respostas mais solidárias e 
comunitárias (destacou-se a liderança de Herbert Daniel), baseadas 
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em compromissos éticos e políticos, não restritas à abordagem 
tecnocrática. De 1990 a 1992, a terceira fase foi bastante turbulenta, 
surgindo um distanciamento entre a atividade estatal e a sociedade, 
caracterizando praticamente um antagonismo (administração Collor 
de Mello). A quarta fase (1992 a 1996) retomou o rumo de respostas 
colaborativas entre sociedade e Estado, contando inclusive com 
financiamento internacional. Todos esses momentos revelam, não por 
acaso, correspondência entre os desenvolvimentos da história política 
nacional e as respostas à epidemia (PARKER, Richard. Construindo 
os alicerces para a resposta ao HIV/Aids no Brasil: o desenvolvimento 
de políticas sobre o HIV/Aids, 1982-1996. Divulgação em Saúde para 
Debate, Rio de Janeiro, n. 27, p. 8-49, ago. 2003).

Em 1996, é promulgada a Lei Federal nº 9.313, marco histórico para 
o acesso a antirretrovirais, estabelecendo acesso universal, inaugurando 
experiência mundialmente reconhecida de modo positivo. Esse avanço, 
todavia, começa a ser desafiado a partir dos anos 2000, em decorrência de 
pressões vindas de detentores internacionais de patentes farmacêuticas, 
cujo direito de propriedade comercial passa a ser tensionado por 
perspectivas de direitos humanos e do direito à saúde, resultando na 
Declaração de Doha sobre TRIPS e Saúde Pública, em que se admitiu o 
licenciamento compulsório para produção de medicamentos diante da 
epidemia.

No entanto, internamente, as respostas brasileiras verificaram 
fragilização desde 2006, em especial quanto à atenção primária em 
HIV/Aids e ao apoio a iniciativas da sociedade civil, como registra 
Sonia Corrêa (A resposta brasileira ao HIV e à Aids em tempos 
tormentosos e incertos. In: Mito vs realidade: sobre a resposta 
brasileira à epidemia de HIV e Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 
2016. p. 7-16).

Como registram Fernando Seffner e Richard Parker (A 
neoliberalização da prevenção do HIV e a resposta brasileira à Aids. 
In: Mito vs realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e 
Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 2016. p. 22-30), de 2003 a 2010, 
as respostas produziram-se no intrincado contexto em que lideranças 
da sociedade civil se integraram na máquina administrativa, com perda 
progressiva de autonomia das ONGs, que passaram a ser vistas mais 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 161-274, 2017 217

como executoras de ações determinadas pelas políticas públicas, em 
apoio ao Estado.

Disputas comerciais, inclusive na OMC, colocaram então o desafio 
sanitário nacional da incorporação de medicamentos, marcando a 
trajetória das respostas à epidemia durante toda a década de 2010. Nesse 
período, o que predominou foram a opacidade, o conservadorismo e 
o tecnicismo em face da epidemia, fragilizando-se abordagens mais 
amplas, que envolveriam a promoção de direitos humanos, tanto na 
área da saúde quanto em geral (TERTO JR.,Veriano; CARVALHO, 
Felipe; VILLARDI, Pedro; VIEIRA, Marcela. A luta continua: avanços 
e retrocessos no acesso aos antirretrovirais no Brasil. In: Mito vs 
realidade: sobre a resposta brasileira à epidemia de HIV e Aids em 
2016. Rio de Janeiro: Abia, 2016. p. 37 e seguintes).

Por fim, neste rapidíssimo escorço histórico, os tempos atuais nas 
respostas à epidemia revelam o recrudescimento de forças conservadoras 
e disseminadoras de antigos estereótipos altamente negativos, 
bloqueando não somente medidas de prevenção e informação como 
também a incorporação de novas alternativas sanitárias. O resultado 
disso é a tendência, verificada nos últimos anos, de reversão de redução 
e de crescimento da epidemia. Como alerta Alexandre Granjeiro, 
há indícios de que a epidemia está reemergindo e tende a atingir 
patamares mais elevados do que os observados nos últimos 30 anos 
(Da estabilização à reemergência: os desafios para o enfrentamento da 
epidemia de HIV/Aids no Brasil. In: Mito vs realidade: sobre a resposta 
brasileira à epidemia de HIV e Aids em 2016. Rio de Janeiro: Abia, 
2016. p. 16-22).

A reemergência da epidemia, acompanhada da fragilização da 
participação da sociedade civil e das dificuldades enfrentadas pelo SUS, 
acrescida do recrudescimento de forças conservadoras e dissonantes 
do paradigma dos direitos humanos de soropositivos, alimentam 
significativamente os processos sociais de estigmatização de pessoas 
vivendo com HIV/Aids, sejam assintomáticas ou não.

Essas as constatações da literatura especializada (BASTOS, 
Francisco Inácio. Da persistência das metáforas: estigma e 
discriminação e HIV/Aids. In: MONTEIRO, Simone; VILLELA, Wilza 
(orgs.). Estigma e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. p. 91-104), que 
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registra especialmente como os processos de discriminação e estigma 
resultam de interações e dinâmicas sociais que articulam marcadores 
sociais de desigualdades, como classe, gênero, cor/raça/etnia, entre 
outros, além das características individuais dos sujeitos (MONTEIRO, 
Simone; VILLELA, Wilza; PEREIRA, Carla; SOARES, Priscilla. A 
produção acadêmica recente sobre estigma, discriminação, saúde e Aids 
no Brasil. In: MONTEIRO, Simone; VILLELA, Wilza (orgs.). Estigma 
e saúde. Rio de Janeiro: Fiocruz, 2013. p. 62).

De fato, como ensina Veriano Terto Jr. (La seropositividad al VIH 
como identidad social y política en el Brasil. In: CÁCERES, Carlos et 
al. (orgs.). Ciudadanía sexual en América Latina: abriendo el debate. 
Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia, 2004. p. 305-310), 
a epidemia reconceitualizou uma série de identidades sociais, dentre 
as quais a da pessoa soropositiva, passando a ser vista não somente 
como enferma ou paciente, mas como sujeito que atua individual e 
coletivamente em face de vários contextos sociais e políticos.

Esses contextos são decisivos para as experiências e as respostas, 
que, em um ambiente de preconceito e discriminação, foram inclusive 
percebidas como situações de morte civil (DANIEL, Herbert. Vida 
antes da morte. Rio de Janeiro: Jabuti, 1989). Tanto que, conforme 
apontam os estudos culturais, o soropositivo é assimilado mesmo à 
figura do monstro perigoso (e homossexual), como alerta Jeffrey Jerome 
Cohen (A cultura dos monstros: sete teses. In: ______. Pedagogia dos 
monstros: os prazeres e os perigos da confusão de fronteiras. Traduzido 
por Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica, 2000. p. 29):

“Tese: o monstro sempre escapa (soropositivo como perigoso) Bram Stoker’s Dra-
cula, de Francis Coppola, o subtexto homossexual presente desde a aparição da lésbica 
Lamia, de Sheridan Le Fanu (Carmilla, 1872), tal como os corpúsculos vermelhos que 
servem como o leitmotif do filme, sobe à superfície, primariamente como consciência da 
Aids, transformando a doença do vampirismo em uma forma sádica (e muito medieval) 
de redenção por meio dos tormentos do corpo que sofre. Nenhuma coincidência, pois, que 
Coppola estivesse produzindo um documentário sobre a Aids ao mesmo tempo em que ele 
estava trabalhando no Drácula.”

4) A proteção previdenciária e o “dilema antidiscriminatório”

Um dado importante a ser considerado na decisão quanto à 
incapacidade laboral de pessoas assintomáticas vivendo com HIV/Aids 
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diz respeito às consequências da concessão de eventual benefício.
De fato, reconhecer o direito ao benefício pode ser uma necessidade 

diante de um risco social concreto e efetivo, eliminando ou ao menos 
reduzindo violações à vida digna do beneficiário. Ao mesmo tempo, 
pode alimentar processos sociais de estigmatização do indivíduo, 
seja pela identificação do beneficiário a um grupo discriminado, seja 
até mesmo por apartá-lo de certos ambientes sociais laborais, com 
potencial de integração e de colaboração sociais. Isso sem falar na 
violência simbólica e na injúria que podem resultar da combinação 
de estereótipos negativos contra beneficiários de direitos sociais 
(“vagabundos”; “pesos mortos para a sociedade”) e preconceitos contra 
pessoas vivendo com HIV/Aids (“seres perigosos” e degenerados por 
sua perversão e luxúria).

Em termos de políticas públicas e formulações jurídicas, essas 
possibilidades alertam para o chamado “dilema da diferença” (MINOW, 
Martha. Making all the difference: inclusion, exclusion, and American 
law. Ithaca: Cornell University, 1990), que pode ser expresso e traduzido 
para a hipótese considerada em três versões:

a) primeira versão: a diferença pode ser recriada ao ser registrada ou 
ao ser ignorada (deferimento do benefício funcionando como marcador 
social de diferença sorológica ensejadora de discriminação);

b) segunda versão: a ambiguidade da neutralidade (indeferimento 
do benefício como desconsideração complacente com a discriminação 
vivida por sorologia);

c) terceira versão: a tomada de decisões baseadas em critérios 
formais, rígidos e universais (todo portador de HIV tem sempre direito 
ao benefício, independentemente de sintomatologia, OU o portador 
assintomático, a princípio, não tem direito ao benefício) ou a abertura 
para decisões individualizadas, com maior grau de concretização.

Trata-se de três versões do mesmo fenômeno. Ao destacar-se a 
diferença para proteger contra discriminação, pode-se engendrar mais 
preconceito e discriminação (primeira versão; sobre esse ponto, ver 
HALLEY, Janet. The politics of the closet: legal articulation of sexual 
orientation identity. In: ENGLE, Karen (org.); DANIELSEN, Dan. 
After identity. New York: Routledge, 1995). Permanecer inerte diante 
de uma realidade de discriminação, sob a ambiguidade da neutralidade, 
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pode conduzir à cumplicidade discriminatória (segunda versão). A 
terceira versão do dilema acumula os riscos ínsitos às duas primeiras 
formulações: confiar em regras universais, formais e rígidas, tentando 
evitar mais diferenciação e preconceito, quedando-se neutro, ou permitir 
margens cada vez maiores de liberdade de decisão diante de cada caso, 
tentando afastar o perigo da cumplicidade com a discriminação, com o 
risco de alimentar o dilema em sua primeira versão.

Diante desse quadro, como desenvolver e aplicar a legislação 
previdenciária, em se tratando de condição assintomática de pessoa 
vivendo com HIV/Aids?

Um caminho para evitar esse impasse envolve três passos, na esteira 
da referida Martha Minow (Justice engendered. Harvard Law Review – 
The Supreme Court, 1986 Term, nov. 1987): (a) considerar os pontos de 
vista que produzem a diferença; (b) avaliar as circunstâncias suspeitas 
de discriminação; e (c) levar a sério as diferentes perspectivas.

Nessa trilha, o primeiro passo exige atentar que: (1) a diferença não 
é algo intrínseco, mas sempre relacional, socialmente construído (por 
mais que a sorologia positiva para HIV seja um diagnóstico biomédico 
e a assintomatologia também, distinguir e discriminar indivíduos por 
tal condição é uma construção social relacional); (2) sempre existe 
um paradigma pressuposto quando se qualifica algo ou alguém como 
“diferente”, sendo necessário, portanto, explicitá-lo e discuti-lo (o 
indivíduo soronegativo, obviamente sem qualquer sintoma, torna-se o 
paradigma de comparação produtor do diferente); (3) na produção da 
diferença, tal paradigma representa somente um dos pontos de vista 
possíveis, devendo-se considerar outros pontos de vista (há que se 
considerar o ponto de vista, a experiência do soropositivo assintomático 
quanto à inserção laboral); (4) via de regra, toma-se o status quo como 
algo natural, espontâneo e legítimo, donde a corriqueira confusão 
entre inação e neutralidade e medidas corretivas e favorecimento ou 
privilégio.

O segundo passo requer levar a sério as circunstâncias suspeitas de 
discriminação (no caso, a presença de discriminação no mercado de 
trabalho contra pessoas vivendo com HIV) levando em consideração o 
maior número possível de perspectivas e relativizando os paradigmas 
assentes, fazendo com que um maior número de alternativas se 
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apresente. Desse procedimento, por si só, não brotam soluções acabadas; 
todavia, ele permite que algumas discriminações antes desapercebidas 
se tornem visíveis e alerta contra preconceitos antes inquestionados, 
desapercebidos ou menosprezados contra “os diferentes”.

O terceiro e derradeiro passo amplia alternativas e respostas em 
face da abertura apresentada por essas perspectivas. Tudo, é claro, 
sem resvalar da aceitação da diversidade para uma atitude de “mútua 
indiferença”, dominada pela passividade, que se manifesta pela omissão, 
pelo refúgio em modelos e categorias cristalizadas ou pela simples 
negação da realidade discriminatória. Esse procedimento, considerado 
como um todo, torna a dinâmica do direito da antidiscriminação e do 
direito previdenciário mais apta a responder às intrincadas questões 
sobre igualdade e discriminação, evitando, na medida do possível, 
efeitos negativos do “dilema da diferença”.

Na hipótese sob julgamento, tomar os cuidados que esse percurso 
propicia implica superar a naturalização do paradigma de comparação 
(soronegativo obviamente sem sintomas para HIV/Aids) em face do 
“diferente” (soropositivo assintomático – primeiro passo); atentar para 
possíveis circunstâncias diversas daquelas vividas pelo paradigma de 
comparação (presença de discriminação no mercado de trabalho contra 
pessoas vivendo com HIV, independentemente de sintomatologia); 
por fim, ampliar o leque de respostas possíveis, uma vez informada 
a percepção pela perspectiva do “diferente” (eventual direito ao 
benefício, ainda que assintomático, dependendo do contexto).

Vale dizer, a mera invocação da assintomatologia de pessoas 
vivendo com HIV/Aids é inadequada e insuficiente para fazer concluir 
necessariamente pelo indeferimento do benefício, assim como da pura 
menção quanto à existência de processos sociais de estigmatização não 
decorre imediatamente o direito ao benefício.

Assim se conclui não somente em atenção ao modelo biopsicossocial 
da incapacidade e da deficiência como também pela consciência do 
“dilema antidiscriminatório” que se apresenta caso a caso.

5) Aplicando o modelo biopsicossocial ao caso concreto

Retomando os fatos diretamente presentes neste caso, constata-se 
que, efetivamente, a autora experimenta obstáculos e impedimentos, 
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relacionados a seu sistema imunológico, que importam limitações de 
atividade e restrições de participação.

Com efeito, ainda que assintomática para manifestações oportunistas 
da Aids, sua condição de miserabilidade, associada à idade (53 anos), à 
presença disseminada na sociedade brasileira e gaúcha de discriminação 
racial e de gênero (é mulher negra), à condição social desfavorecida 
(pobre, com ensino fundamental incompleto, vivendo em comunidade 
pequena), ao histórico laboral limitado e à condição física frágil, tudo 
isso se subsume ao conceito jurídico de “(...) impedimento de longo 
prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em 
interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 
pessoas”.

Superam-se, desse modo, os perigos de se estabelecer uma relação 
direta entre sorologia positiva para HIV, ainda que sem sintomas, e 
incapacidade laboral decorrente de estigma ou impedimento de longo 
prazo que, em interação com barreiras, obstrui participação igualitária 
na vida social, como também se previne o equívoco de simplesmente 
afirmar que, em si mesma, a ausência de sintomas relacionados ao HIV 
seja garantia de capacidade laboral ou de participação igualitária às 
pessoas vivendo com HIV/Aids.

Nesse quadro, assim contextualizada a situação enfrentada pela 
autora, fica superado o risco de incorrer na armadilha alertada pelo 
“dilema antidiscriminatório”. Isso porque da consideração do caso 
concreto resulta que o benefício não opera como fator de maior 
estigmatização ou rotulação da beneficiária na vida social, sendo, ao 
contrário, prestação necessária para sua sobrevivência em mínimos 
padrões de dignidade.

Feitas essas considerações, com a vênia da eminente relatora, alinho-
me ao voto divergente, tomando emprestados seus fundamentos em 
reforço e em complementação dos argumentos aqui apresentados.

Ante o exposto, voto por acompanhar a divergência.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Juíza Federal Ana Paula de Bortoli: Pedi vista dos 
autos para melhor apreciar a questão e, após analisar o feito, resolvo 
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acompanhar a divergência inaugurada pelo Des. Federal João Batista 
Pinto Silveira.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação, diferir, de 
ofício, para a fase de execução a forma de cálculo dos juros e da 
correção monetária, bem como determinar a implantação do benefício.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001737-07.2011.4.04.7214/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto

Apelante: Luizildo Pitol
Advogada: Dra. Ana Eliete Becker Macarini Koehler
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Previdenciário. Restabelecimento de benefício. Ilegalidade. 
Improcedência. Tempo de serviço urbano. Empresa familiar. Ausência de 
vínculo contratual. Sócio-gerente. Responsabilidade pelo recolhimento 
das contribuições previdenciárias.

1. A Administração, em atenção ao princípio da legalidade, tem o 
poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que 
os tornem ilegais (Súmulas 346 e 473 do STF).

2. A mera constituição de uma sociedade empresarial familiar, com 
mútua cooperação de seus membros, visando à subsistência da própria 
família, não configura relação de emprego a ensejar o cômputo do tempo 
de serviço para fins previdenciários sem a correspondente contribuição.

3. Até a publicação da Lei nº 8.212/91, de 24.07.1991, a responsabi-
lidade pelo desconto e pelo recolhimento das contribuições previden-
ciárias devidas pelo titular de firma individual, diretor, sócio-gerente 
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e sócio-cotista no exercício de função de gerência não recaía apenas 
sobre a empresa, mas também sobre o próprio administrador. A partir de 
24.07.1991, a responsabilidade pela arrecadação das contribuições cabe 
unicamente ao empresário, agora denominado contribuinte individual, 
por força do disposto no artigo 30, II, da Lei nº 8.212/91.

4. Deve ser confirmado o ato administrativo que cancela benefício 
deferido com ilegalidade, configurada na averbação de tempo de serviço 
sem a apresentação de documento que ateste o efetivo recolhimento de 
contribuições, como contribuinte individual, ou o respectivo vínculo 
laboral, conforme exigido pelo art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91.

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 unanimidade, dar parcial provimento à apelação da parte-autora, 
nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 13 de setembro de 2016.
Des. Federal Rogerio Favreto, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação de rito 
ordinário proposta por Luizildo Pitol contra o Instituto Nacional do 
Seguro Social – INSS, postulando o restabelecimento de aposentadoria 
por tempo de serviço/contribuição (NB 42/106.625.285-5, DER: 
11.09.1997), desde a data da cessação (06/2010), com o pagamento de 
todas as parcelas vencidas. Noticiou que obteve o benefício mediante 
o cômputo de 32 anos, 2 meses e 28 dias de tempo de serviço e que 
foi notificado pelo INSS de que houve irregularidade na concessão da 
aposentadoria, tendo em vista que o tempo de serviço comprovado era 
de apenas 25 anos, 6 meses e 24 dias. Requereu o reconhecimento do 
tempo de serviço nos seguintes períodos: de 02.05.1965 a 01/1968 e de 
04/1968 a 11/1969 (Indústria e Comércio Pittol Ltda.), de 03/1973 a 
04/1974 (Cia. Industrial Formiguense), de 05/1974 a 07/1975 (Caldas 
da Imperatriz S/A) e de 01.08.1975 a 01.04.1976 (Besc Distribuidora 
de Títulos Mobiliários). Deixou de apresentar CTPS, alegando que 
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foi extraviada. Juntou boletim de ocorrência noticiando o extravio em 
19.09.1998 (evento 1, p. 1 dos ANEXOS PET3). Postulou a concessão 
de liminar.

Em 30.05.2013, foi proferida sentença de improcedência, a qual 
restou anulada por esta 5ª Turma, em 24.09.2013, a fim de que fosse 
oportunizada à parte-autora a realização de prova testemunhal.

Em nova sentença, prolatada em 11.03.2016, após encerramento da 
instrução, o juízo a quo julgou improcedente o pedido, condenando 
a parte-autora ao pagamento de custas processuais e de honorários 
advocatícios, estes arbitrados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com 
fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil, ficando 
suspensa sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita, 
nos termos do artigo 12 da Lei 1.060, de 05.02.1950.

Inconformado, o autor interpôs apelação, requerendo o 
restabelecimento do benefício previdenciário cancelado. Aduz que 
era contribuinte empresário da empresa Indústria e Comércio Pittol 
Ltda. E, desde 12.06.1967 (após sua emancipação), passou a sócio da 
empresa, pertencente ao seu pai, o que importa em 2 anos, 8 meses e 29 
dias (de 02.05.1965 a 30.01.1968) e em 1 ano e 8 meses (de 01.04.1968 
a 30.11.1969) de recolhimentos previdenciários. Afirma que restou 
comprovado o recolhimento de contribuições previdenciárias no período 
de 01.03.1973 a 30.04.1974, durante o qual o autor foi diretor comercial 
da empresa Cia. Industrial Formiguense, ratificado pelo relatório de 
número 20.524.12/SORRID, 08.02.01, firmado por Adalberto Antonio 
Rengel, bem como comprovado por cópia do Diário Oficial do Estado 
de Minas Gerais de 12.04.1973. Alega que possuía vínculo trabalhista 
com a empresa Caldas da Imperatriz S/A no período de 05/1974 a 
07/1975, anotado em CTPS que foi extraviada, conforme boletim de 
ocorrência acostado aos autos. Por fim, aduz que esteve vinculado à 
Besc Distribuidora de Títulos Mobiliários, no período de 01.08.1975 
a 01.04.1976. Defende que todas as provas relativas aos períodos 
acima referidos restaram corroboradas pela prova testemunhal colhida 
na instrução processual. Afirma que o cancelamento do pagamento de 
seu benefício ocorreu de forma unilateral e ilegal, por mera suspeita de 
fraude.

Com contrarrazões, subiram os autos ao Tribunal.
É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto:

Mérito

Cuida-se de decidir acerca da regularidade do procedimento 
administrativo que implicou suspensão do benefício NB 42/106.625.285-
5 (DER: 11.09.1997), titularizado pelo autor, diante da suspeita de 
ilegalidades na sua concessão.

A questão posta nos autos, portanto, abarca a discussão do princípio da 
legalidade. Esse princípio, aliás, deve pautar a conduta do administrador 
público, pois somente poderá fazer aquilo que estiver expressamente 
autorizado em lei, ao contrário do particular, detentor de autonomia de 
vontade. É de salientar, ainda, que o aludido princípio está arrolado no 
artigo 37 da Constituição Federal, devendo, portanto, a administração 
pública direta ou indireta observá-lo.

Cumpre registrar que a administração, em atenção ao referido 
princípio, pode e deve anular seus próprios atos quando eivados de vícios 
que os tornem ilegais, ou revogá-los, por motivo de conveniência ou 
oportunidade, respeitados os direitos adquiridos e ressalvada, em todos 
os casos, a apreciação judicial. Essa, aliás, a posição jurisprudencial do 
STF há muito tempo consolidada e expressa nas Súmulas 346 e 473.

Nessa perspectiva, é necessário encontrar o fundamento legal a 
autorizar o procedimento de revisão adotado pelo INSS em relação ao 
benefício do autor.

Pois bem, segundo a legislação de regência, o Ministério da 
Previdência Social e o INSS manterão programa permanente de revisão 
da concessão e da manutenção dos benefícios da Previdência Social, 
a fim de apurar irregularidades e falhas existentes (artigo 11 da Lei 
nº 10.666/2003). Ora, a referida previsão legal somente vem conferir 
a plena eficácia do princípio da legalidade ao qual o administrador 
público está vinculado. Em outras palavras, constatadas irregularidades 
na concessão ou na manutenção de benefícios, está autorizado a revisar o 
ato, tal como havia sido preconizado nas súmulas do STF mencionadas.

Na hipótese, o INSS narrou em contestação que procedeu à revisão 
do benefício, por constatar as seguintes irregularidades: (a) equívoco 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 161-274, 2017 227

no cômputo do tempo de serviço militar – foram considerados 9 meses 
e 19 dias, quando o correto seria 1 mês e 24 dias; (b) não restaram 
comprovados os tempos de contribuição entre 06/1962 e 10/1969 e entre 
03/1973 e 11/1975; (c) não foi apresentada CTPS ou qualquer outro 
documento para os períodos em que alega ter trabalhado nas empresas 
Indústria e Comércio Pittol Ltda., Cia Industrial Formiguense, Caldas 
da Imperatriz S/A e Besc Distribuidora de Títulos Mobiliários. Após 
regular procedimento administrativo, oportunizada ampla defesa, 
restaram incontroversos 25 anos, 6 meses e 24 dias de tempo de serviço, 
o que é insuficiente à manutenção do benefício de aposentadoria por 
tempo de serviço proporcional, pelo que foi cessado seu pagamento.

A sentença proferida em 11.03.2016 pelo Juiz Federal Substituto 
Pedro Paulo Ribeiro de Moura (EVENTO167) examinou o pedido nos 
seguintes termos:

“(...)
2.2 Mérito
O ato administrativo de concessão de benefício previdenciário é vinculado, de tal sorte 

que não está sujeito à discricionariedade do INSS, cuja atuação cinge-se à análise do pre-
enchimento dos requisitos legais.

Em assim sendo, a invalidação somente poderá ocorrer quando comprovados vícios de 
ilegalidade. Nesse sentido, tem-se a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal:

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

Logo, é indiscutível que cabe à administração pública o direito de rever seus atos quando 
ilegais, assegurado o exercício da ampla defesa e do contraditório.

Conforme exposto, ao autor foi garantido o exercício do direito à ampla defesa, resguar-
dando-se, assim, o direito fundamental ao devido processo legal no âmbito administrativo 
(evento 18, p. 4 e 12 do PROCADM3; evento 18, p. 27 do PROCADM4; evento 18, p. 1, 
4-6 do PROCADM5; evento 18, p. 4-6, 9, 11, 12 e 14 do PROCADM6).

Portanto, inexiste qualquer nulidade no processo administrativo que ensejou a 
suspensão/o cancelamento do benefício.

Com relação aos períodos de labor controvertidos, o benefício foi concedido mediante 
o cômputo do tempo de serviço de 32 anos, 2 meses e 28 dias (evento 18, p. 13 do PRO-
CADM2), decorrente dos seguintes períodos:

– 01.12.1975 a 10.09.1997: guia de recolhimento (carnê);
– 01.02.1968 a 19.11.1968: certificado de reservista;
– 02.05.1965 a 31.12.1967: Ind. e Com. Pittol Ltda.; e
– 01.12.1968 a 30.11.1975: Ind. e Com. Pittol Ltda.
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Em sede de revisão do processo administrativamente, os períodos computados foram 
(evento 18, p. 26 do PROCADM4):

– 01.08.1975 a 01.04.1976: Besc Dist. de Títulos Mobiliários;
– 01.12.1975 a 30.08.1997: carnê;
– 01.11.1969 a 28.02.1973: guia; e
– 01.02.1968 a 24.03.1968: serviço militar.
Nesse contexto, passo ao exame individualizado dos períodos controvertidos.
Tempo de serviço militar
O período considerado na concessão do benefício foi de 01.02.1968 a 19.11.1968 (9 

meses e 19 dias).
Ocorre que o certificado de reservista do autor, em seu verso, é expresso em informar o 

tempo de serviço de 1 (um) mês e 24 (vinte e quatro) dias (evento 18, p. 10 do PROCADM3).
O Ministério da Defesa, por sua vez, informou que o autor cumpriu 432 horas de ins-

trução, ‘contado um dia para cada 8 horas de instrução’, ou seja, 54 dias, o que corresponde 
a 1 mês e 24 dias (evento 18, p. 8 do PROCADM3).

Assim, mostra-se correta a revisão administrativa feita pelo INSS nesse tocante, pois o 
período correto a ser considerado é de 1 mês e 24 dias.

Tempo de serviço impugnado pelo INSS
O INSS, em sua contestação, disse que ‘não restou comprovado o tempo de contribuição 

entre 06/1962 e 10/1969, nem de 03/1973 a 11/1975’ (evento 24, p. 2 do CONT1).
O primeiro esclarecimento diz respeito ao termo inicial do período a ser considerado. 

Isso porque o próprio autor, no corpo de sua inicial, refere-se ao cômputo do período de 
‘02.05.1965 a janeiro de 1968’ (evento 1, item ‘a’ da p. 6 da INIC1).

Logo, o período de junho de 1962 a 01.05.1965 não faz parte do pedido do autor, que 
postulou o reconhecimento dos seguintes lapsos temporais:

a) de 02.05.1965 a janeiro de 1968, na Indústria e Comércio Pittol Ltda.;
b) de abril de 1968 a novembro de 1969, na Indústria e Comércio Pittol Ltda.;
c) de março de 1973 a abril de 1974, sob a condição de diretor comercial da ‘Cia. 

Industrial Formiguense’;
d) de maio de 1974 a julho de 1975, com vínculo empregatício na sociedade empresária 

‘Caldas da Imperatriz S/A’;
e) de 01.08.1975 a 01.04.1976, na ‘Besc Distribuidora de Títulos Mobiliários’.
O autor não apresentou sua Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS, alegando 

que fora extraviada. Juntou boletim de ocorrência noticiando o extravio em 19.09.1998 
(evento 1, p. 1 do ANEXOS PET3).

Ademais, inexistem comprovantes de recolhimento das contribuições previdenciárias 
referentes aos períodos em questão.

Passo ao exame dos vínculos requeridos pelo autor:
a) de 02.05.1965 a janeiro de 1968, na Indústria e Comércio Pittol Ltda.;
b) de abril de 1968 a novembro de 1969, na Indústria e Comércio Pittol Ltda.;
Colhe-se do processo administrativo (evento 18, p. 3 do PROCADM3):
‘Conforme resumo de tempo de serviço (fl. 41), foram estratificados os períodos de 

02.05.65 a 31.12.1967 e 01.12.68 a 30.11.75, como contribuinte empresário na Ind. e Com. 
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Pittol Ltda., de acordo com as guias de recolhimentos sob nº 2006660004513, data de ex-
pedição 01.05.65, e de 01.12.75 a 10.09.97, como empresário, sem identificar a empresa, 
de acordo com carnê de nº 10937078848, devendo ser solicitados ao interessado tais guias 
e carnês, para serem estratificadas as guias e efetuada análise contributiva dos carnês;’

O autor alega ter trabalhado na empresa Indústria e Comércio Pittol Ltda., almejando 
o reconhecimento dos respectivos períodos como tempo de serviço.

A empregadora pertencia a sua família, tendo sido originariamente constituída por 
Horário Pitol (pai do autor) e Arlindo Pitol, com sede em Herval do Oeste/SC, conforme 
contrato social firmado em 06.08.1963 (evento 18, PROCADM3, p. 24-25).

O autor, Luizildo Pitol, ingressou na sociedade em 12.06.1967 (evento 18, PROCADM4, 
p. 2). Esse fato é admitido pelo autor na peça exordial (evento 1, p. 7).

A partir de então, sua condição de empresário mostra-se inquestionável.
Ressalte-se que o vínculo de 01.11.1969 a 28.02.1973 foi reconhecido administra-

tivamente pelo INSS sob a condição de empresário (evento 18, PROCADM4, p. 14) e 
computado no tempo de serviço apurado em sede de revisão do processo administrativo 
(evento 18, PROCADM4, p. 26).

Em se tratando de segurado empregado, a responsabilidade tributária pelo recolhimento 
das contribuições está a cargo do empregador, não podendo ser imputável ao segurado tal 
ônus, na forma do que dispõe o artigo 30, inciso I, da Lei 8.212/91.

O empresário é segurado obrigatório da Previdência Social na categoria de contribuinte 
individual, nos termos do art. 11, V, f, da Lei 8.213/91, e, por conseguinte, ele próprio é o 
responsável pelo recolhimento de sua contribuição previdenciária, conforme prevê o art. 
30, II, da Lei 8.212, de 24.07.1991.

Portanto, ausente a satisfação das exações previdenciárias atinentes ao sócio-cotista, 
gerente de empresa e responsável tributário pelo seu respectivo recolhimento, é inviável a 
averbação do respectivo tempo de labor.

O autor foi intimado, administrativamente, a juntar os comprovantes de recolhimento 
(evento 18, p. 4 e 12 do PROCADM3), mas não o fez, restringindo-se a dizer que estão 
anexas em processos administrativos de pessoas diversas, tais como Mario Pittol (evento 
18, p. 16 do PROCADM3).

O INSS, ao proceder à análise do processo concessório de Mário Pittol, concluiu que 
ficou comprovado o recolhimento tão somente quanto ao período de 11/1969 a 02/1973, 
‘não existindo mais nenhum outro comprovante de recolhimento em guia (...)’ (evento 18, 
p. 13 do PROCADM4).

O autor, novamente intimado para comprovar o recolhimento referente aos lapsos de 
09/62 a 10/69 e 03/73 a 10/75 (evento 18, p. 22-23 do PROCADM4), não logrou êxito.

Nesse processo, igualmente, o autor não comprovou o recolhimento das contribuições 
relativas aos períodos posteriores a 12.06.1967, quando esteve vinculado à Previdência 
Social, obrigatoriamente, na categoria de contribuinte individual (sócio-cotista/empresário), 
além daquelas já comprovadas e reconhecidas administrativamente.

Cumpre analisar sob que condição o autor estava vinculado à empresa familiar no pe-
ríodo de 02.05.1965 a 11.06.1967, ou seja, anteriormente ao seu ingresso no quadro social.

Os únicos documentos juntados pelo autor contemporâneos ao período acima referido, 
quais sejam, as fichas de conta-corrente mantida pela empresa e seus clientes, ao contrário 
do que alegou o autor, não o indicam como anotador ou registrador dos dados (evento 77, 
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OUT6 a OUT10).
Em síntese, extraem-se da análise dos depoimentos das testemunhas arroladas pelo 

autor os seguintes fatos:
Antonio Carlos Nodari disse que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. 

Que conhece Luizildo Pitol desde antes de 1962. Que recorda que Luizildo Pitol trabalhava 
na indústria Pitol. Que recorda que Luizildo Pitol já trabalhava na empresa da família 
desde 1964. Que estudou um período com Luizildo Pitol durante o dia e posteriormente o 
Luizildo Pitol foi estudar à noite, acha que o motivo da mudança foi para poder trabalhar 
de dia. Que o Luizildo Pitol foi embora de Herval do Oeste para morar em Florianópolis, 
no ano de 1970/71, pois a testemunha não recorda com exatidão. Que foi embora para 
trabalhar na loja de calçados da família. Que, depois que ele foi embora para Florianópo-
lis, a testemunha não teve muito contato, porém acha que anos depois o Luizildo Pitol foi 
embora para Rio Negro. Que recorda da enchente de 1983, que deixou a empresa Pitol 2 
metros embaixo d’água, e que possivelmente vários documentos se perderam (evento 114).

Gamaliel Paiva afirmou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que 
conhece Luizildo Pitol desde 1963 aproximadamente. Que já comprou sapatos na loja da 
família Pitol. Que foi atendido por Luizildo Pitol. Que não sabe dizer se Luizildo Pitol 
trabalhava o dia todo ou apenas meio período. Que não sabe até quando o Luizildo Pitol 
ficou morando em Herval do Oeste. Que foi perdendo o contado com Luizildo Pitol a partir 
de 1967. Que tem certeza de que o Luizildo Pitol e seus irmão trabalhavam na fábrica no 
período que a testemunha tinha contado (evento 114).

Getulio Galvan relatou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que 
conhece Luizildo Pitol desde 1960 ou antes. Que o Luizildo Pitol trabalhava na indústria 
Pitol. Que acha que Luizildo Pitol trabalha na firma Pitol desde 1960, não sabe precisar. 
Que, nessa época de 1960, sempre via o Luizildo Pitol trabalhando na fábrica Pitol. Que 
sempre via Luizildo Pitol trabalhando de manhã e à tarde. Que não recorda até quando o 
Luizildo Pitol ficou morando em Herval do Oeste. Que, alguns anos depois, mais ou menos 
1970, quando a testemunha foi fazer faculdade, encontrou o Luizildo Pitol em Florianópolis 
na loja Pitol de lá. Que encontrou Luizildo Pitol anos depois em Rio Negro e que ele estava 
trabalhando com couro (evento 114).

Melsi Moreira afirmou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que 
conhece Luizildo Pitol desde os 10 anos de idade. Que todos os irmão do Luizildo Pitol 
trabalhavam na fábrica. Que foi em 1964, mais ou menos, que Luizildo Pitol começou a 
trabalhar na fábrica. Que passava todos os dias na frente da fábrica e via Luizildo Pitol 
trabalhando, sendo que em 1964 Luizildo Pitol estudava de manhã e trabalhava de tarde. 
Que em 1966/67/68 o Luizildo Pitol trabalhava o dia todo. Que, se não se engana, o Luizildo 
Pitol era o cortador na fábrica. Que Luizildo Pitol ficou em Herval do Oeste até 1969, mais 
ou menos. Que, na enchente de 1983, alagou toda a fábrica Pitol, e que possivelmente se 
perderam vários documentos (evento 114).

Irado Salvador disse que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que co-
nhece Luizildo Pitol desde 1963. Que sabe que Luizildo Pitol trabalhou e morou em Herval 
do Oeste de 1960 a 1970. Que sabe que Luizildo Pitol foi embora para Florianópolis, onde 
tinha uma loja de calçados. Que o Luizildo Pitol trabalhava na loja de calçados da família 
em Florianópolis. Que depois soube que o Luizildo Pitol foi trabalhar no curtume da família 
na cidade de Rio Negro (evento 114).
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Mauri Tanello relatou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que, no 
período em que a testemunha trabalhou na fábrica, o Luizildo Pitol ajudava a realizar os 
diversos trabalhos. Que não se recorda se o Luizildo Pitol trabalhava um período e no 
outro ia para a aula. Que recorda que Luizildo Pitol ficou em Herval do Oeste até 1971, 
mais ou menos. Que abriram uma loja em Florianópolis e o Luizildo Pitol foi para lá cuidar 
e estudar. Que, na enchente de 1983, alagou a empresa Pitol, e que possivelmente toda a 
documentação da empresa se perdeu, pois o escritório ficava na parte de baixo (evento 114).

Waldemar Antonio Gracini disse que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo 
Pitol. Que conhece Luizildo Pitol desde 1954, pois eram vizinhos em Herval do Oeste. Que 
visitava Luizildo Pitol na empresa do pai dele, uma serralheria e posteriormente uma loja 
de calçados. Que Luizildo Pitol sempre trabalhou na empresa do pai, lixando calçados, 
e posteriormente na loja, onde realizava as vendas. Que Luizildo Pitol sempre trabalhou 
no ramo da família. Que sabia que Luizildo Pitol trabalhava de dia e estudava à noite. 
Que desconhece que Luizildo Pitol tenha trabalhado nas Caldas da Imperatriz (evento 138).

Divo Pedro Paludo afirmou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. Que 
conhece o Luizildo Pitol desde 1964. Que, na época, o Luizildo Pitol deveria ter uns 14/15 
anos. Que o Luizildo Pitol trabalhava na loja e que, inclusive, quando ia comprar calçado, 
era o Luizildo Pitol que o atendia. Que não sabe se o Luizildo Pitol cumpria horário ou 
não. Que acha que o Luizildo Pitol trabalhou na empresa do pai por uns 5/6 anos. Que 
depois foi para Florianópolis estudar. Que depois montaram um curtume em Rio Negro/PR, 
em 1977. Que acha que Luizildo Pitol foi estudar em Florianópolis em 1967. Que não sabe 
se eles tinham uma loja de calçados em Florianópolis. Que a enchente de 1983 alagou toda 
a parte térrea, e possivelmente perdeu-se toda a documentação da empresa (evento 160).

Maria David Marostica disse que não é parente nem amiga/inimiga de Luizildo Pitol. 
Que conhece o Luizildo Pitol desde os 16/17 anos, e o Luizildo Pitol era mais novo. Que 
ele trabalhava na loja do pai e exercia o atendimento na loja. Que passava todos os dias na 
frente da loja. Que via o Luizildo Pitol trabalhando todo dia. Que o Luizildo Pitol brincava 
depois do horário de trabalho. Que a testemunha sabe que o Luizildo Pitol trabalhou na 
loja em 1967. Que o Luizildo Pitol trabalhava como qualquer outro empregado da loja. 
Que não sabe se o Luizildo Pitol estudava à noite. Que via o Luizildo Pitol na parte da 
tarde, pois de manhã acha que o Luizildo Pitol estudava (evento 160).

Walter Roque Cavalet relatou que não é parente nem amigo/inimigo de Luizildo Pitol. 
Que conhece o Luizildo Pitol desde 1967. Que em 1967 o Luizildo Pitol era empresário. 
Que, entre 1967 e 1969, o Luizildo Pitol era empresário da fábrica de calçados Pitol. Que, 
posteriormente, conversou com Luizildo Pitol em Florianópolis. Que depois de 1977 
acabaram os contatos. Que sabe que o Luizildo Pitol trabalhou no Besc. Que não o viu 
trabalhando no Besc, soube apenas por conversa. Que sabe que Luizildo Pitol tinha uma 
loja de calçados em Florianópolis. Que chegou a visitar a loja. Que a fábrica era da família 
e o Luizildo Pitol atuava como dono da fábrica em Herval do Oeste, e que o Luizildo Pitol 
tinha aproximadamente 18 anos. Que ele trabalhou na loja de calçados em Florianópolis. 
Que não tem certeza se o Luizildo Pitol abriu um curtume em Mafra ou Rio Negro. Que, na 
enchente de 1983, alagou a fábrica Pitol, e que não sabe se houve perda de documentos da 
empresa Pitol. Que não sabe se Luizildo Pitol fez a faculdade em Florianópolis em 1976, 
mas que provavelmente sim (evento 160).

Como se pode observar, as testemunhas acima citadas, que conheceram o autor no 
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período de 02.05.1965 a 11.06.1977 ou em parte dele, afirmaram que o autor fazia os mes-
mos serviços que os empregados da Indústria de Calçados Pitol. Porém, há, entre todos os 
depoimentos, divergência quanto à jornada de trabalho dele. Não se pode afirmar que o 
autor trabalhava durante todo o período diurno ou em parte dele.

Assim, apesar de estar provada a presença dele na empresa, o que é normal em se tra-
tando de empresa familiar, entendo não estar demonstrada a existência de vínculo laboral 
no período.

c) de março de 1973 a abril de 1974, sob a condição de diretor comercial da ‘Cia. 
Industrial Formiguense’;

Os depoimentos de Rosemberg Eustáquio Silva e Nilso Felizardo da Silva encontram-
-se consignados nos autos da carta precatória cumprida pelo juízo de direito da comarca 
de Formiga/MG (evento 124).

Ambos foram uníssonos em afirmar que o autor era sócio daquela empresa, em con-
sonância com a relação de acionistas juntada pelo autor na inicial (evento 1, ANEXOS 
PET9, p. 2-3).

Conforme já afirmado anteriormente, o empresário é segurado obrigatório da Previdência 
Social na categoria de contribuinte individual, nos termos do art. 11, V, f, da Lei 8.213/91, 
e, por conseguinte, ele próprio é o responsável pelo recolhimento de sua contribuição pre-
videnciária, conforme prevê o art. 30, II, da Lei 8.212, de 24.07.1991.

Portanto, ausente a satisfação das exações previdenciárias atinentes ao sócio-cotista, 
gerente de empresa e responsável tributário pelo seu respectivo recolhimento, é inviável a 
averbação do respectivo tempo de labor.

d) de maio de 1974 a julho de 1975, com vínculo empregatício na sociedade empresária 
‘Caldas da Imperatriz S/A’;

O autor alegou que era empregado da empresa e exercia suas atividades laborais no 
escritório situado na cidade de Florianópolis/SC, conforme registro em sua CTPS, que, 
posteriormente ao pedido de concessão do benefício, fora extraviada (evento 1, INIC1, p. 8).

A testemunha Luiz Armando Camisão afirmou que não é parente nem amigo de Luizildo 
Pitol. Que o conheceu em 1972 no curso de Direito da UFSC. Que lembra que Luizildo 
Pitol fazia parte de uma empresa que vendia calçados. Que não sabe se a empresa era dele 
ou da família. Que frequentava a loja e fazia compra de calçados com Luizildo Pitol. Que 
não sabe se Luizildo Pitol era dono ou era funcionário, sabe apenas que o sobrenome de 
Luizildo Pitol era o mesmo da loja de calçados. Que não frequentou mais a loja desde 
1973, e depois soube que Luizildo Pitol foi trabalhar na Besc Financeira com o irmão do 
depoente. Que Luizildo Pitol trabalhava na parte administrativa. Que Luizildo Pitol foi 
trabalhar no Besc em 1974/75, porém não recorda exatamente a data. Que Luizildo Pitol, 
quando foi trabalhar no Besc, ainda estava na faculdade. Que desconhece que Luizildo Pitol 
tenha trabalhado nas águas Caldas da Imperatriz. Que Luizildo Pitol trancou o curso por 
6 meses porque teve que ir trabalhar fora da cidade e que não sabe dizer qual foi a cidade. 
Que, quando comprava calçados, era Luizildo Pitol o vendedor (evento 113).

Julio Cezar Sampaio Teixeira, por sua vez, declarou que não é parente nem amigo/inimigo 
íntimo de Luizildo Pitol. Que conheceu Luizildo Pitol em 1972 na UFSC, curso de Direito. 
Que Luizildo Pitol trabalhava na loja que tinha o mesmo sobrenome da família dele. Que 
depois saiu da loja de calçados e foi trabalhar, salvo engano, em um banco e posteriormente 
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em uma empresa de águas termais próxima a Florianópolis. Que já presenciou Luizildo Pitol 
trabalhando na loja e, quando comprou, foi com Luizildo Pitol. Que não sabe informar se a 
loja era do próprio Luizildo Pitol ou de parentes. Que apenas soube de boatos e comentários 
de que Luizildo Pitol trabalhou no Besc e na empresa de águas termais, mas que nunca 
presenciou que ele tivesse trabalhado nessas empresas. Que não lembra se Luizildo Pitol 
trancou o curso de Direito por algum período. Que não sabe se Luizildo Pitol trabalhou em 
alguma empresa fora de Florianópolis (evento 113).

Não veio aos autos qualquer início de prova material do vínculo. A cópia da declaração 
de rendimentos do autor do ano de 1974 não contém a declaração das fontes pagadoras 
(evento 77, OUT29).

Assim, tendo em vista o conjunto probatório dos autos, o pedido de reconhecimento do 
vínculo empregatício no período é improcedente.

e) de 01.08.1975 a 01.04.1976, na ‘Besc Distribuidora de Títulos Mobiliários’.
O vínculo empregatício do autor no período foi reconhecido administrativamente (evento 

18, p. 26 do PROCADM4).
Conclusão
Diante de todo o conjunto probatório dos autos, mostra-se correta a decisão administra-

tiva de revisão do processo de concessão do benefício, computando-se em favor do autor 
os seguintes vínculos previdenciários (evento 18, p. 26 do PROCADM4):

– 01.08.1975 a 01.04.1976: Besc Dist. de Títulos Mobiliários;
– 01.12.1975 a 30.08.1997; carnê;
– 01.11.1969 a 28.02.1973; guia; e
– 01.02.1968 a 24.03.1968: serviço militar.
Desse modo, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
(...)”

Pois bem. Passo ao exame dos períodos objeto do recurso de apelação 
do autor.

1) Vínculo com a empresa Indústria e Comércio Pittol Ltda. como 
empregado

O autor não logrou êxito em comprovar o alegado vínculo de 
emprego com a empresa Indústria e Comércio Pittol Ltda., pertencente 
ao seu genitor, no período de 02.05.1965 a 11.06.1967, anterior ao seu 
ingresso na sociedade, ocorrido em 12.06.1967.

Ora, o art. 3º da Consolidação das Leis Trabalhistas assim dispõe:
“Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual 

a empregador, sob a dependência deste e mediante salário.”

Embora não exista vedação ao vínculo empregatício entre membros 
de uma mesma família, para o seu reconhecimento é necessária a 
demonstração da efetiva ocorrência dos elementos caracterizadores da 
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relação de emprego, descritos no dispositivo legal acima transcrito.
Na hipótese, em relação ao período de 02.05.1965 a 11.06.1967, não 

houve anotação do contrato de trabalho em CTPS, tampouco restou 
comprovado o recolhimento de contribuições previdenciárias, de modo 
que não há sequer início de prova material do vínculo de emprego. 
Sinale-se que não se está a discutir o efetivo trabalho do autor, já 
que este restou confirmado pela prova testemunhal, mas a relação de 
emprego do demandante com seu genitor, a ensejar o reconhecimento 
do tempo de serviço sem o recolhimento das respectivas contribuições.

Tem-se, pois, que a prova dos autos não evidencia a alegada 
condição de empregado, já que a mera constituição de uma sociedade 
empresarial familiar, com mútua cooperação de seus membros, visando 
à subsistência da própria família, não configura relação de emprego.

Nesse sentido, colho o seguinte precedente desta 5ª Turma, de minha 
relatoria:

“PREVIDENCIÁRIO. ATIVIDADE URBANA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL. 
AUSÊNCIA. Para a comprovação de tempo de serviço urbano, é necessário início de prova 
material, não sendo admitida prova exclusivamente testemunhal, nos termos dispostos no 
§ 3º do art. 55 da Lei nº 8.213/91. TEMPO DE SERVIÇO URBANO. EMPRESA FAMI-
LIAR. AUSÊNCIA DE VÍNCULO CONTRATUAL. A mera constituição de uma sociedade 
empresarial familiar, com mútua cooperação de seus membros, visando à subsistência da 
própria família, não configura relação de emprego a ensejar o cômputo do tempo de ser-
viço para fins previdenciários sem a correspondente contribuição. TEMPO DE SERVIÇO 
COMO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. Comprovado o recolhimento contemporâneo 
das contribuições previdenciárias por contribuinte individual devidamente cadastrado no 
extinto INPS, deve ser computado o respectivo tempo de serviço.” (TRF4, APELREEX 
2007.71.10.000614-0, Quinta Turma, D.E. 30.11.2012)

Assim, considerando-se que a legislação previdenciária exige início 
de prova material do vínculo de emprego, a fim de computá-lo como 
tempo de serviço, não admitindo a prova exclusivamente testemunhal 
(art. 55, § 3º, Lei nº 8.213/91), incorreu a autarquia ré em ilegalidade 
ao averbar tempo de serviço relativo ao período de 02.05.1965 a 
11.06.1967.

Desse modo, deve ser negado provimento ao recurso do autor no 
ponto.
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2) Vínculo com a empresa Indústria e Comércio Pittol Ltda. como sócio
Pretende o demandante o reconhecimento do tempo de serviço 

relativo ao exercício de atividade na condição de sócio da empresa 
Indústria e Comércio Pittol Ltda., nos períodos de 12.06.1967 a 
30.01.1968 e de 01.04.1968 a 30.11.1969.

A partir da edição da Lei nº 8.212/91, não há dúvida de que os 
empresários – dentre eles o sócio-quotista e o sócio-gerente – devem 
recolher suas contribuições, por iniciativa própria, por se enquadrarem 
na categoria de segurado contribuinte individual (art. 12, V, f, e art. 30, 
II).

Por outro lado, embora a legislação vigente anteriormente à 
edição da Lei nº 8.212/91 atribuísse expressamente à empresa a 
responsabilidade pelo desconto e pela arrecadação das contribuições 
previdenciárias devidas pelos segurados titulares de firma individual, 
sócios-gerentes, cotistas e diretores (art. 243 do Decreto nº 48.959-A, 
regulamentando a Lei nº 3.807/60; art. 176 do Decreto nº 60.501/1967; 
art. 235 do Decreto nº 72.771/73; art. 54 do Decreto nº 83.081/79), não 
há por onde negar-se a responsabilidade do próprio sócio, quando em 
exercício de funções de gerência ou direção. Ora, os atos de gestão 
da empresa, realizados pelos seus administradores, pessoas físicas, 
expressam a “vontade” da pessoa jurídica e, em última análise, a própria 
“vontade” daqueles administradores. Portanto, é “inevitável concluir-se 
que, não obstante fosse a empresa responsável pelo desconto e pelo 
recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelos segurados 
empregadores, cabia, em verdade, aos próprios administradores o 
dever de recolhê-las, na condição de responsáveis pela empresa” 
(TRF4, AC 2007.70.03.002548-2, Sexta Turma, relator Celso Kipper, 
D.E. 24.09.2010).

Também ilustra o entendimento ora adotado o seguinte julgamento 
proferido por esta Corte:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. LABOR URBANO. SÓCIO-
-COTISTA. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA RESPON-
SABILIDADE. TUTELA ESPECÍFICA.

1. Para a concessão de aposentadoria por idade urbana, devem ser preenchidos dois 
requisitos: a) idade mínima (65 anos para o homem e 60 anos para a mulher); b) carência – 
recolhimento mínimo de contribuições (sessenta, na vigência da CLPS/84, ou, no regime 
da LBPS, de acordo com a tabela do art. 142 da Lei nº 8.213/91).
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2. Não se exige o preenchimento simultâneo dos requisitos etário e de carência para 
a concessão da aposentadoria por idade urbana, visto que a condição essencial para tanto 
é o suporte contributivo correspondente. Precedentes do egrégio STJ, devendo a carência 
observar a data em que completada a idade mínima.

3. Até a publicação da Lei nº 8.212/91, de 24.07.91, a responsabilidade pelo desconto 
e pelo recolhimento das contribuições previdenciárias devidas pelo titular de firma indivi-
dual, diretor, sócio-gerente e sócio-cotista no exercício de função de gerência não recaía 
apenas sobre a empresa, mas, também, sobre o próprio administrador. A partir de 24.07.91, 
a responsabilidade pela arrecadação das contribuições cabe unicamente ao empresário, 
agora denominado contribuinte individual, por força do disposto no artigo 30, II, da Lei 
nº 8.212/91.

4. O cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do que ocorre no tocante à 
antecipação de tutela prevista no art. 273 do CPC, independe de requerimento expresso por 
parte do segurado ou beneficiário, e o seu deferimento sustenta-se na eficácia mandamental 
dos provimentos fundados no art. 461 do CPC. A determinação da implantação imediata 
do benefício contida no acórdão consubstancia, tal como no mandado de segurança, uma 
ordem (à autarquia previdenciária) e decorre do pedido de tutela específica (ou seja, o de 
concessão do benefício) contido na petição inicial da ação.” (TRF4, APELREEX 0010210-
88.2010.404.9999, Sexta Turma, relator Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, D.E. 16.12.2010)

Desse modo, na hipótese em exame, deve-se indagar se o autor 
exercia funções de administrador ou gerente da empresa Indústria e 
Comércio Pittol Ltda. nos períodos de 12.06.1967 a 30.01.1968 e de 
01.04.1968 a 30.11.1969.

Pois bem. Do exame do contrato social e de suas sucessivas 
alterações, constantes do EVENTO18, PROCADM4, fls. 1, tem-se que:

– em 12.12.1967, Luizildo Pitol ingressou na sociedade empresária, 
porém, na cláusula 6ª restou expressamente delimitado que “A gerência 
continuará sendo exercida pelo sócio Horácio Pittol e, na sua ausência, 
pelo subgerente Mário Pitol”;

– na alteração do contrato social firmada em 22.10.1969, dispôs 
a cláusula 6º: “Em virtude de o sócio-gerente Horácio Pittol ter-se 
afastado da firma, permanecendo somente como quotista, será investido 
no cargo de gerente o sócio Mário Pitol e, como subgerente, fica o sócio 
Luizildo Pitol”;

– na alteração do contrato social firmada em 20.12.1977, a cláusula 
5ª passou a prever: “A sociedade passa a ser administrada por três 
sócios designados: gerente o sócio Mário Pitol e subgerentes os sócios 
Luizildo Pitol e Honorino Pitol”.

Assim, conclui-se que, nos períodos de 12.06.1967 a 30.01.1968 e 
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de 01.04.1968 a 21.10.1969, a responsabilidade pelo recolhimento das 
contribuições previdenciárias do autor era exclusiva da empresa, não 
podendo a ele ser imputada, visto que não exercia qualquer função de 
gerência ou direção. No entanto, a partir de 22.10.1969, quando foi 
investido no cargo de subgerente, passou à condição de administrador, 
não podendo eximir-se da responsabilidade do recolhimento de suas 
próprias contribuições.

Deve, portanto, ser parcialmente provido o recurso, a fim de que 
sejam computados, como tempo de serviço, os períodos de 12.06.1967 
a 30.01.1968 e de 01.04.1968 a 21.10.1969.

3) Vínculo com a empresa Cia. Industrial Formiguense S/A, na con-
dição de diretor comercial

Durante o período de março de 1973 a abril de 1974, a relação de 
acionistas juntada pelo autor na inicial (evento 1, ANEXOS PET9, p. 
2-3) comprova que fazia parte da empresa, na condição de acionista. O 
próprio demandante alega, em seu recurso, que era diretor comercial da 
referida empresa.

Desse modo, tratando-se de acionista que possuía cargo de gestor, 
tinha a responsabilidade pelos recolhimentos previdenciários, como 
acima já explicitado.

Assim, não merece provimento o recurso no ponto.

4) Vínculo com a empresa Caldas da Imperatriz S/A, na condição de 
empregado

Sustenta o demandante que laborou como empregado da empresa 
Caldas da Imperatriz S/A no período de maio de 1974 a julho de 
1975, exercendo suas atividades laborais no escritório situado na 
cidade de Florianópolis/SC, conforme registro em sua CTPS, a qual, 
posteriormente ao pedido de concessão do benefício, fora extraviada 
(evento 1, INIC1, p. 8).

O alegado extravio da CTPS foi comprovado pelo Registro de 
Perda de Documentos e Objetos efetuado em 19.11.1998, na Secretaria 
de Estado e da Segurança Pública de Santa Catarina (EVENTO18, 
PROCADM5, fl. 7).

Ocorre que o alegado vínculo de emprego sequer havia sido 
computado por ocasião do requerimento administrativo. Do resumo de 
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documentos para cálculo de tempo de serviço constante do processo 
administrativo concessório (EVENTO18, PROCADM2, fl. 13), verifica-
se que o período de 01.12.1968 a 30.11.1975 fora computado por 
força de vínculo com a empresa Ind. e Comércio Pittol Ltda., havendo 
referência a “guias de recolhimento” para o intervalo, sem nenhum 
registro do alegado vínculo com a empresa Caldas da Imperatriz S/A.

Conforme bem apreciado pela sentença, o demandante não trouxe aos 
autos qualquer início de prova material do referido vínculo de emprego. 
Ademais, na declaração de rendimentos do ano de 1974, sequer consta 
a referida empresa como fonte pagadora. Por fim, das testemunhas 
ouvidas em juízo, uma nunca presenciou o autor trabalhando na empresa 
e a outra desconhece que tivesse vínculo laboral com ela.

Assim, tenho que não merece provimento o recurso do autor quanto 
ao ponto.

Tempo de serviço comprovado

Considerando-se o presente julgado, tem-se que o autor totaliza o 
seguinte tempo de serviço até a DER (11.09.1997):

a) tempo reconhecido pelo INSS, após a revisão administrativa 
(EVENTO18, PROCADM4, fl. 26): 25 anos, 6 meses e 24 dias;

b) tempo reconhecido na presente ação: 2 anos, 2 meses e 10 dias.
Total de tempo de serviço: 27 anos, 9 meses e 4 dias.
Conclui-se, pois, que estava adequado o ato administrativo que 

cancelou o benefício percebido pelo autor, visto que deferido com 
ilegalidade, configurada na averbação de tempo de serviço sem a 
apresentação de documentos que atestassem o efetivo recolhimento de 
contribuições, como contribuinte individual, ou o respectivo vínculo 
laboral, como empregado, conforme exigido pelo art. 55, § 3º, da Lei 
nº 8.213/91.

Não merece provimento o recurso do autor quanto ao restabelecimento 
do benefício.

Consectários da condenação

Em face da sucumbência mínima do INSS, mantenho a condenação 
do autor ao pagamento dos honorários advocatícios e das custas 
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judiciais, cuja exigibilidade resta suspensa, tendo em vista litigar sob o 
pálio da assistência judiciária gratuita.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação do 
autor.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002776-45.2015.4.04.7005/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

Apelante: Mario Antonio Mariotti
Advogadas: Dra. Juliana Cecilia Reis Pasqualini Santos

Dra. Maria Lucia da Costa Costodio Fiorenza
Dra. Marcia Cristina Mendes Custodio

Dra. Jurema Maria Cervi
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Previdenciário. Aposentadoria à pessoa com deficiência. Requisitos 
e critérios diferenciados. Arts. 6º e 201, § 1º, da Constituição. Arts. 2º 
e 3º da LC 142/2003. Graus de deficiência. Interpretação sistemática. 
Concessão do benefício ao portador de visão monocular. Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Convenção 
de Nova Iorque – Decreto 6.949/2009). Máxima efetividade dos direitos 
fundamentais. Provimento da apelação.

1. A Constituição prevê, desde 2005 (Emenda Constitucional nº 
47), a aposentadoria devida aos segurados do RGPS com deficiência, 
mediante adoção, excepcionalíssima, de requisitos e critérios 
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diferenciados, consoante se extrai do seu art. 201, § 1º, regulado, no 
plano infraconstitucional, pela Lei Complementar 142/2003.

2. Cuida-se, a toda evidência, de direito de estatura constitucional, 
assim como o é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, pacto internacional aprovado segundo o rito do art. 5º, 
§ 3º, da Constituição, equivalente, portanto, às emendas constitucionais.

3. O Estado brasileiro deu fiel cumprimento à obrigação assumida 
no âmbito internacional (arts. 1º e 28 da Convenção), assim como o 
legislador complementar, ao editar a LC 142, honrou a promessa do 
poder constituinte ao prever critérios diferenciados para aposentadoria 
da pessoa com deficiência.

4. Controvérsia que repousa sobre a definição, com apoio em critérios 
hermenêuticos e diante desse cenário normativo, do que consiste 
“impedimento de longo prazo” e “qualquer grau de deficiência”, dentre 
outros parâmetros, para fins de determinação do direito no caso concreto.

5. A jurisprudência pacífica, inclusive no âmbito do STJ (Súmula 
377), é no sentido de enquadrar o portador de visão monocular como 
pessoa com deficiência para efeito de reserva de vaga em concurso 
público. Na seara tributária, o entendimento firmado foi de modo 
a abranger a cegueira monocular no benefício de isenção do IRPF, 
seguindo-se a máxima interpretativa segundo a qual, onde a lei não 
distingue, não cabe ao intérprete fazê-lo.

6. No presente caso, não se cuida de benefício por incapacidade, 
destinado a atender o risco social doença, mas sim de aposentadoria 
mediante preenchimento de critérios diferenciados para a pessoa com 
deficiência, com o propósito de cobrir o evento idade avançada. A 
peculiaridade da aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, 
comparada aos benefícios por incapacidade, é que nela não há 
interrupção extraordinária da atividade do trabalhador sadio em razão 
de um sinistro, mas sim o término do curso natural da vida laboral em 
razão da velhice do segurado que contribuiu longamente com o sistema 
securitário.

7. Considerando que o legislador previu uma gradação de rigor nos 
critérios de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição 
de acordo com a intensidade da deficiência (graus leve, moderado 
e grave, conforme incisos I, II e III do art. 3º da lei de regência), ao 
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mesmo tempo em que prevê uma modalidade de aposentação por 
idade, independentemente do grau de deficiência (inciso IV do mesmo 
dispositivo), penso que a condição do portador de visão monocular 
revela, ao menos, uma deficiência do tipo “leve”. Não há dúvidas de 
que aquele que é cego de um olho possui algum (qualquer) grau de 
deficiência.

8. Assim, com a finalidade de manter a coerência argumentativa, à 
vista dos precedentes mencionados, penso ser razoável a concessão de 
aposentadoria, de acordo com o critério diferenciado do art. 3º, IV, da 
LC 142/03, ao portador de visão monocular.

9. A solução atende ao método de interpretação constitucional que 
recomenda máxima efetividade aos direitos fundamentais, positivado 
no art. 5º, §§ 3º e 4º, c/c art. 6º, caput, ambos da Lei Maior, a impor que 
seja atribuído a tais direitos o sentido que lhes dê a maior efetividade 
possível, com vistas à realização de sua função social.

10. Provimento da apelação para conceder ao autor a aposentadoria 
à pessoa com deficiência, nos moldes do art. 3º, IV, da LC 142/2003, 
desde a data da entrada do requerimento, determinando-se a imediata 
implementação do benefício.

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 ao apelo do autor e determinar a 
implementação do benefício, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Cuida-se de 
apelação da parte-autora em face da sentença (publicada em 18.12.2015) 
que julgou improcedente o pedido de concessão de benefício de 
aposentadoria por idade à pessoa com deficiência segurada do Regime 
Geral de Previdência Social – RGPS, requerido, com fundamento no art. 
201, § 1º, da Constituição c/c art. 3º, IV, da LC 142/13, em face do INSS.
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Sustenta, em síntese, que a) é imperiosa a reforma da decisão que 
negou ao autor o direito à aposentadoria nos moldes da LC 142/2013, a 
qual prevê situações em que ele se enquadra perfeitamente. Entretanto, 
a sentença não o considerou pessoa com deficiência, atestando que a 
ausência de visão em um dos olhos não caracterizaria essa condição; 
b) a lei visa a beneficiar, de forma modesta, o portador de deficiência, 
em qualquer grau, para efeitos de aposentadoria, assim como outras leis 
que resguardam direitos dessas pessoas, tais como: vagas em concurso 
público, isenção de impostos, dentre tantas outras; e c) é evidente a 
afronta ao princípio da igualdade material e formal quando se coloca o 
apelante em desvantagem em relação a outros segurados.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte para julgamento.
A Procuradoria Regional da República da 4ª Região opinou pelo 

desprovimento da apelação.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:

Aposentadoria da pessoa com deficiência

A Constituição prevê, desde 2005 (Emenda Constitucional nº 47), a 
aposentadoria devida aos segurados do RGPS com deficiência, mediante 
adoção, excepcionalíssima, de requisitos e critérios diferenciados, 
consoante se extrai do seu art. 201, § 1º, verbis:

“É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de apo-
sentadoria aos beneficiários do regime geral de previdência social, ressalvados os casos 
de atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 
física e quando se tratar de segurados portadores de deficiência, nos termos definidos em 
lei complementar.”

A norma foi regulada, no plano infraconstitucional, pela Lei 
Complementar 142/2003, estabelecendo os seguintes requisitos 
diferenciados, conforme o grau de deficiência do beneficiário, indicando, 
ainda, os parâmetros para o reconhecimento do direito (arts. 2º e 3º):

“Art. 2º Para o reconhecimento do direito à aposentadoria de que trata esta lei comple-
mentar, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo 
de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
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barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Art. 3º É assegurada a concessão de aposentadoria pelo RGPS ao segurado com defi-
ciência, observadas as seguintes condições:

I – aos 25 (vinte e cinco) anos de tempo de contribuição, se homem, e 20 (vinte) anos, 
se mulher, no caso de segurado com deficiência grave;

II – aos 29 (vinte e nove) anos de tempo de contribuição, se homem, e 24 (vinte e quatro) 
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada;

III – aos 33 (trinta e três) anos de tempo de contribuição, se homem, e 28 (vinte e oito) 
anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve; ou

IV – aos 60 (sessenta) anos de idade, se homem, e 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, 
se mulher, independentemente do grau de deficiência, desde que cumprido tempo mínimo 
de contribuição de 15 (quinze) anos e comprovada a existência de deficiência durante 
igual período.

Parágrafo único. Regulamento do Poder Executivo definirá as deficiências grave, mo-
derada e leve para os fins desta lei complementar.” (destaquei)

Já no plano infralegal, nos termos do retrocitado parágrafo único do 
art. 3º da lei, foi editado o Decreto 8.145/2013, alterando o Regulamento 
da Previdência Social (Decreto nº 3.048/99), para dispor sobre a 
aposentadoria por tempo de contribuição e por idade da pessoa com 
deficiência. Merecem destaque os seguintes dispositivos:

“Art. 70-C. A aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, 
é devida ao segurado aos sessenta anos de idade, se homem, e cinquenta e cinco anos de 
idade, se mulher.

§ 1º Para efeitos de concessão da aposentadoria de que trata o caput, o segurado deve 
contar com no mínimo quinze anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de 
pessoa com deficiência, independentemente do grau, observado o disposto no art. 70-D.

(...)
Art. 70-D. Para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, compete 

à perícia própria do INSS, nos termos de ato conjunto do Ministro de Estado Chefe da 
Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, dos Ministros de Estado da 
Previdência Social, da Fazenda, do Planejamento, Orçamento e Gestão e do Advogado-
-Geral da União:

I – avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau; e
II – identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos 

períodos em cada grau.
(...)
§ 3º Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo 

de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.” (destaquei)

O ato conjunto a que se refere o art. 70-D do aludido decreto 
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consiste na Portaria Interministerial SDH/MPS/MF/MOG/AGU nº 1 de 
27.01.2014, a seguir transcrita, no que interessa:

“Art. 2º – Compete à perícia própria do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 
por meio de avaliação médica e funcional, para efeito de concessão da aposentadoria da 
pessoa com deficiência, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência 
e o respectivo grau, assim como identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência 
e indicar os respectivos períodos em cada grau.

§ 1º – A avaliação funcional indicada no caput será realizada com base no conceito de 
funcionalidade disposto na Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade 
e Saúde – CIF, da Organização Mundial de Saúde, e mediante a aplicação do Índice de 
Funcionalidade Brasileiro Aplicado para Fins de Aposentadoria – IFBrA, conforme o 
instrumento anexo a esta portaria.

(...)
Art. 3º – Considera-se impedimento de longo prazo, para os efeitos do Decreto nº 3.048, 

de 1999, aquele que produza efeitos de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, pelo 
prazo mínimo de 02 (dois) anos, contados de forma ininterrupta.” (destaquei)

Em consulta ao texto da Classificação Internacional de Funcionali-
dade, Incapacidade e Saúde – CIF, supra sublinhada (disponível em: 
http://www.inr.pt/uploads/docs/cif/CIF_port_%202004.pdf.), colhem-
-se os seguintes dados que referem a visão monocular de proximidade 
e profundidade como componentes das funções da visão (Capítulo 2, p. 
61), verbis:

“b210 Funções da visão
funções sensoriais relacionadas com a percepção da presença de luz e a forma, tamanho, 

formato e cor do estímulo visual
Inclui: funções da acuidade visual; funções do campo visual; qualidade da visão; funções 

relacionadas com a percepção de luz e cor, acuidade visual da visão ao longe e ao perto, 
visão monocular e binocular; qualidade da imagem visual; deficiências, tais como miopia, 
hipermetropia, astigmatismo, hemianopsia, cegueira para as cores, visão em túnel, escotoma 
central e periférico, diplopia, cegueira nocturna e adaptabilidade à luz

(...)
b2100 Funções da acuidade visual
funções visuais que permitem sentir a forma e o contorno, tanto binocular como mo-

nocular, para a visão ao longe e ao perto
b21001 Acuidade monocular da visão ao longe
funções visuais que permitem sentir o tamanho, a forma e o contorno de objectos dis-

tantes do olho utilizando apenas o olho direito ou o esquerdo
b21003 Acuidade monocular da visão ao perto
funções visuais que permitem sentir o tamanho, a forma e o contorno de objectos pró-

ximos do olho, utilizando apenas o olho direito ou o esquerdo”
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A dinâmica da aposentadoria especial do deficiente prevista na 
referida lei complementar, especificamente no art. 2º, revela a adoção 
do modelo biopsicossocial para verificação da deficiência, bem como 
de seus níveis. O decreto regulamentador, acima reproduzido, conferiu 
ao INSS a atribuição de aferir a deficiência, por meio da “perícia 
biopsicossocial”, recurso utilizado para determinar a viabilidade do 
benefício.

Diante da dificuldade da concretização de direitos sociais, de 
natureza prestacional, e sobretudo em se tratando da complexidade e 
das críticas opostas ao instrumento de avaliação aplicado pelo INSS 
(perícia biopsicossocial), é de grande importância o papel do Poder 
Judiciário para efetivação do direito à aposentadoria especial dos 
deficientes, conforme se colhe da lição doutrinária (MAUSS, Adriano; 
COSTA, José Ricardo Caetano. Aposentadoria especial dos deficientes: 
aspectos legais, processuais e administrativos. São Paulo: Ltr, 2015. p. 
27-29 e 162):

“Por se tratar de uma Constituição programática, principiológica, procedimental e 
comunitária, como bem frisou Gisele Cittadino, para a concretização e a efetivação dos 
direitos sociais que dela promanam é necessária a intervenção, a cooperação de todos os 
poderes da República: (...) justamente por demonstrarem que a postura proativa e criadora 
do Poder Judiciário pode forjar a regulamentação dos direitos sociais lançados na Carta 
Maior vigente (...).

A redução em cinco anos para homens e mulheres, similar aos benefícios por idade 
concedidos aos trabalhadores rurícolas, reconhece o esforço maior que fazem os deficientes 
na consecução de seus misteres. É uma espécie de compensação, via redução do tempo 
etário, pelo esforço e esmero dos deficientes para superar as barreiras e os obstáculos 
que lhes são impostos.

(...)
Por certo que somente a dinâmica da Previdência Social, enquanto política pública, bem 

como o Poder Judiciário federal, especialmente por meio dos Juizados Especiais Federais, 
poderão apontar se os preceitos constantes na LC 142/13 serão ou não cumpridos.”

Não se pode perder de vista que se está diante de direito, a toda 
evidência, de estatura constitucional (art. 201, § 1º, da Constituição), 
assim como o é a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas 
com Deficiência, pacto internacional aprovado segundo o rito do art. 5º, 
§ 3º, da Constituição, equivalente, portanto, às emendas constitucionais. 
Deste último, extraio os seguintes dispositivos:
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“Artigo 1
Propósito
O propósito da presente convenção é promover, proteger e assegurar o exercício pleno 

e equitativo de todos os direitos humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas 
com deficiência e promover o respeito pela sua dignidade inerente.

Pessoas com deficiência são aquelas que têm impedimentos de longo prazo de natureza 
física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, 
podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 
com as demais pessoas.

(...)
Artigo 28
Padrão de vida e proteção social adequados
(...)
2. Os Estados-partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção 

social e ao exercício desse direito sem discriminação baseada na deficiência, e tomarão as 
medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse direito, tais como:

(...)
e) Assegurar igual acesso de pessoas com deficiência a programas e benefícios de 

aposentadoria.”

O Estado brasileiro deu fiel cumprimento à obrigação assumida no 
âmbito internacional, assim como o legislador complementar, ao editar 
a LC 142, honrou a promessa do poder constituinte ao prever regras 
diferenciadas para a aposentadoria da pessoa com deficiência.

A pretensão do recorrente diz respeito à aposentadoria por idade da 
pessoa com deficiência (inciso IV do art. 3º da lei, enquanto os incisos 
I, II e III do mesmo dispositivo preveem modalidades de aposentadoria 
por tempo de contribuição). Para o tipo de aposentadoria em questão, 
embora não se dispense a perícia, a apuração da gravidade da deficiência 
não é relevante, pois só se exige a sua existência, em qualquer grau, 
durante o período de quinze anos.

Resta definir, com apoio em critérios hermenêuticos e diante desse 
cenário normativo, em que consiste o “impedimento de longo prazo” e 
“qualquer grau de deficiência”, dentre outros parâmetros, para fins de 
determinação do direito no caso concreto.

Examinando o recente tratamento jurisprudencial desta Corte 
conferido ao portador de visão monocular, é possível constatar uma 
distinção na abordagem dessa moléstia, de acordo com a natureza do 
direito (administrativo, previdenciário, tributário etc.), consoante se 
depreende das seguintes ementas:
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“ADMINISTRATIVO. AGRAVO RETIDO. CANDIDATO PORTADOR DE 
DEFICIÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VISÃO MONOCULAR. A alegação de 
superveniente perda do objeto em razão da nomeação do agravante é absolutamente 
desprovida de fundamento. O candidato com visão monocular, embora não se enquadre nas 
hipóteses de deficiência visual previstas no Decreto nº 3.298/99 ou no Decreto nº 5.296/04, 
deve ser considerado como portador de deficiência física para fins de disputa de vagas 
reservadas em concurso público, nos termos do art. 5º, § 2º, da Lei nº 8.112/90. Súmula 377 
do STJ. Em que pese a boa-fé do corréu, último nomeado na ordem de classificação, tenho 
que o requerido não detém direito adquirido à nomeação. O ato administrativo que tornou a 
nomeação do referido corréu sem efeito foi orientado estritamente pela determinação judicial 
deste juízo, em sede de liminar, que teve por objetivo resguardar o direito à nomeação da 
parte-autora.” (TRF4, AC 5000710-30.2014.404.7134, Quarta Turma, relator Sérgio Renato 
Tejada Garcia, juntado aos autos em 20.10.2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. 
ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/1988. CEGUEIRA. VISÃO MONOCULAR. 1. A lei não dis-
tingue, para efeitos da isenção, quais espécies de cegueira estariam beneficiadas ou se a 
patologia teria que comprometer toda a visão, não cabendo ao intérprete fazê-lo. Logo, 
portador de visão monocular tem direito à isenção do imposto de renda. 2. No caso em 
tela, há elementos suficientes nos autos no sentido do cumprimento dos requisitos para o 
gozo da isenção por parte do agravante. 3. Quanto ao perigo de dano, entendo que, consi-
derada a situação no caso concreto, maior lesão e de mais difícil reparação seria negar ao 
contribuinte o gozo de benefício fiscal, com base meramente em critério de ordem formal.” 
(TRF4, AG 5022010-42.2016.404.0000, Primeira Turma, relator Jorge Antonio Maurique, 
juntado aos autos em 18.08.2016)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. APOSENTADORIA POR INCAPACI-
DADE. SEGURADO ESPECIAL. VISÃO MONOCULAR. INCAPACIDADE PARCIAL. 
REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO. BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CRI-
TÉRIO ECONÔMICO. VULNERABILIDADE SOCIAL NÃO COMPROVADA. Para a 
concessão dos benefícios previdenciários por incapacidade, é necessário o preenchimento 
dos requisitos de qualidade de segurado e incapacidade, enquanto, para os benefícios 
assistenciais, além da incapacidade, também se faz necessária a presença da situação de 
risco social. Sendo o demandante portador de visão monocular, a qual não incapacita para 
as atividades rurículas, conforme entendimento da 3ª Sessão desta Corte, improcedem os 
pedidos de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. O benefício assistencial é devido 
à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 
a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família. Havendo condições de reinser-
ção no mercado de trabalho, dada a pouca idade do requerente, não é devido o benefício 
assistencial. Se o cenário probatório não comprova as alegações do interessado quanto à 
sua condição socioeconômica de vulnerabilidade e desamparo, não há como considerar 
configurado pressuposto essencial à concessão do benefício assistencial.” (TRF4, AC 
0002474-77.2014.404.9999, Quinta Turma, relatora Taís Schilling Ferraz, D.E. 13.05.2016)

“BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. CONDIÇÃO SOCIOECONÔMICA. MISERABI-
LIDADE. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. RENDA FAMILIAR. ART. 20, § 3º, 
DA LEI 8.742/93. RELATIVIZAÇÃO DO CRITÉRIO ECONÔMICO OBJETIVO. STJ 
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E STF. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DO LIVRE CON-
VENCIMENTO DO JUIZ. PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. VISÃO MONOCULAR. 
TRABALHADOR RURAL. FLEXIBILIZAÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. TUTELA 
ESPECÍFICA. IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. (...). 4. É importante destacar que 
a visão monocular afeta a visão de profundidade, tornando-se imprescindível analisar o 
caso concreto, ou seja, se as limitações decorrentes da patologia comprometem ou não o 
desempenho das atividades usuais do autor. No caso em apreço, o requerente trabalhava 
com instrumentos cortantes na atividade rural (corte de pinus), o que, consabidamente, 
envolve riscos à integridade física, exigindo boa visão para assegurar que o labor seja 
realizado com segurança, razão pela qual resta reconhecida a incapacidade. 5. Declarada 
pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, os juros moratórios devem ser equivalentes aos 
índices de juros aplicáveis à caderneta de poupança (STJ, REsp 1.270.439/PR, 1ª Seção, 
relator Ministro Castro Meira, 26.06.2013). No que tange à correção monetária, permanece 
a aplicação da TR, como estabelecido naquela lei, e dos demais índices oficiais consagra-
dos pela jurisprudência. 6. O cumprimento imediato da tutela específica, diversamente do 
que ocorre no tocante à antecipação de tutela prevista no art. 273 do CPC, independe de 
requerimento expresso por parte do segurado ou beneficiário, e o seu deferimento sustenta-
-se na eficácia mandamental dos provimentos fundados no art. 461 do CPC.” (TRF4, AC 
0019412-50.2014.404.9999, Quinta Turma, relator Luiz Antonio Bonat, D.E. 07.04.2016)

Note-se que é pacífica a jurisprudência, inclusive no âmbito do STJ 
(Súmula 377), no sentido de enquadrar o portador de visão monocular 
como pessoa com deficiência para efeito de reserva de vaga em concurso 
público.

Na seara tributária, o entendimento firmado foi o de abranger a 
cegueira monocular no benefício de isenção do IRPF, seguindo-se a 
máxima interpretativa retratada no brocardo ubi lex non distinguit, 
nec nos distinguere debemus (onde a lei não distingue, não cabe ao 
intérprete fazê-lo).

Quanto aos precedentes de matéria previdenciária citados, convém 
ressaltar que, embora a visão monocular não seja entendida, via de 
regra, como moléstia incapacitante, para fins de obtenção de auxílio-
doença, aposentadoria por invalidez ou benefício assistencial, é possível 
afirmar que há incapacidade do segurado, conforme peculiaridades do 
caso concreto.

Na hipótese em tela, não se trata de benefício por incapacidade, 
destinado a atender o risco social doença, mas sim de aposentadoria 
mediante preenchimento de critérios diferenciados para a pessoa com 
deficiência, com o propósito de cobrir o evento idade avançada.
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Em vista disso, entende-se existente a condição de deficiência quando 
se examina a visão monocular, sob a perspectiva do benefício postulado 
no presente feito. No que tange ao tratamento jurisprudencial da 
matéria, a resistência se dá na concessão de benefícios por incapacidade 
ou assistencial, de caráter mais restritivo, porquanto a moléstia em 
questão não priva o segurado de continuar a exercer seu trabalho, via 
de regra. Distinta é a finalidade da aposentadoria por idade da pessoa 
com deficiência, pois essa modalidade, comparada aos benefícios por 
incapacidade, não interrompe extraordinariamente a atividade laboral 
do trabalhador sadio em razão de um sinistro; põe fim, isso sim, ao 
curso natural da vida laboral em razão da senilidade do segurado que 
contribuiu longamente com o sistema securitário.

Considerando que o legislador elaborou uma gradação de rigor nos 
critérios de concessão da aposentadoria por tempo de contribuição, 
de acordo com a intensidade da deficiência (leve, moderada e grave, 
conforme incisos I, II e III do art. 3º da lei de regência), ao mesmo 
tempo em que estabeleceu uma modalidade de aposentação por idade, 
independentemente do grau de deficiência (inciso IV do mesmo 
dispositivo), penso que a condição do portador de visão monocular 
revela, ao menos, uma deficiência do tipo “leve”. Não há dúvidas de 
que aquele que é cego de um olho possui algum grau de deficiência.

Assim, com a finalidade de manter a coerência argumentativa, à 
vista dos precedentes mencionados, penso ser razoável a concessão 
de aposentadoria, ao portador de visão monocular, de acordo com o 
critério diferenciado do art. 3º, IV, da LC 142/13.

Por fim, deduzo que a solução atende ao método de interpretação 
constitucional que recomenda máxima efetividade aos direitos 
fundamentais, positivado no art. 5º, §§ 3º e 4º, c/c art. 6º, caput, ambos 
da Lei Maior, com vistas à realização de sua função social. Além de 
conferir maior eficácia social ao segurado, tal conclusão elimina o risco 
de criar-se uma distinção injusta entre outras modalidades de deficiência 
de grau leve a serem ulteriormente reconhecidas pelo próprio INSS, ou o 
de deixar os portadores de cegueira monocular relegados à vala comum 
dos aposentados por idade que gozam da plenitude da capacidade 
visual, sem qualquer critério diferenciador.
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Exame do caso

No caso concreto, restam atendidos os requisitos para a aposentadoria 
por idade à pessoa portadora de deficiência, quais sejam: (a) a idade do 
segurado, (b) o sexo do segurado e (c) o tempo mínimo de contribuição 
de 15 (quinze) anos, devendo, ainda, ser (d) comprovada a existência de 
deficiência durante igual período ao da contribuição, independentemente 
do grau.

O autor, nascido em 08.09.1953, possuía 61 anos de idade à 
data do requerimento administrativo (26.09.2014). Relatou que sua 
última atividade laboral foi de vendedor de fitoterápicos e auxiliar 
administrativo. Informou, também, ter completado o ensino médio.

A cegueira do olho esquerdo (CID H54.4) é incontroversa, estando 
atestada no laudo pericial do evento 25, p. 4, item “5” (firmado pelo Dr. 
Cesar Yoshio Kawakami, médico especialista em Medicina do Trabalho 
e perícias médicas). Em que pese o perito tenha afirmado que a moléstia 
não seria incapacitante, isso não está em questão nesta espécie de 
benefício.

A deficiência é reconhecidamente de longa duração. O autor afirma 
que sofreu acidente que o privou da visão do olho esquerdo aos 10 anos 
de idade, ao passo que o perito entende comprovada a moléstia a partir 
de 02/1986 (evento 25, quesito 6 do INSS), de acordo com prontuários 
médicos presentes nos autos. De toda forma, resta preenchido o requisito 
da deficiência durante o mesmo período de contribuição (15 anos).

Quanto ao tempo de contribuição, já haviam sido apurados em favor 
do autor 29 anos, 2 meses e 21 dias quando do pedido de aposentadoria 
por tempo de contribuição formulado em 14.11.2009 e indeferido por 
falta de tempo mínimo necessário (evento 01, INDEFERIMENTO10).

Por todo o exposto, é de rigor o provimento da apelação, para 
conceder ao autor a aposentadoria, nos moldes do art. 3º, IV, da LC 
142/2003, desde a data da entrada do requerimento (26.09.2014).

Conclusão quanto ao direito da parte-autora no caso concreto

Dessarte, o exame do conjunto probatório demonstra que a parte-
autora possui incapacidade, nos moldes estabelecidos no art. 3º, IV, da 
LC 142/2003, com base nos parâmetros do art. 2º da mesma lei e nos 
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demais atos normativos indicados na fundamentação. Logo, faz jus à 
concessão de aposentadoria devida à pessoa com deficiência a contar 
da DER (26.09.2014).

Dos consectários

Segundo o entendimento das turmas previdenciárias do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, estes são os critérios aplicáveis aos 
consectários:

Correção monetária e juros
A questão da atualização monetária das quantias a que é condenada 

a Fazenda Pública, dado o caráter acessório de que se reveste, não deve 
ser impeditiva da regular marcha do processo no caminho da conclusão 
da fase de conhecimento.

Firmado em sentença, apelação ou remessa oficial o cabimento dos 
juros e da correção monetária por eventual condenação imposta ao 
ente público e seus termos iniciais, a forma como serão apurados os 
percentuais correspondentes, sempre que se revelar fator impeditivo 
ao eventual trânsito em julgado da decisão condenatória, pode ser 
diferida para a fase de cumprimento, observando-se a norma legal e sua 
interpretação então em vigor. Isso porque é na fase de cumprimento do 
título judicial que deverá ser apresentado, e eventualmente questionado, 
o real valor a ser pago a título de condenação, em total observância à 
legislação de regência.

O recente art. 491 do NCPC, ao prever, como regra geral, que os 
consectários já sejam definidos na fase de conhecimento, deve ter sua 
interpretação adequada às diversas situações concretas que reclamarão 
sua aplicação. Não por outra razão seu inciso I traz exceção à regra do 
caput, afastando a necessidade de predefinição quando não for possível 
determinar, de modo definitivo, o montante devido. A norma vem com 
o objetivo de favorecer a celeridade e a economia processuais, nunca 
para frear o processo.

E, no caso, o enfrentamento da questão pertinente ao índice de 
correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.960/09, nos débitos 
da Fazenda Pública, embora de caráter acessório, tem criado graves 
óbices à razoável duração do processo, especialmente se considerado 
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que pende de julgamento no STF a definição, em regime de repercussão 
geral, quanto à constitucionalidade da utilização do índice da poupança 
na fase que antecede a expedição do precatório (RE 870.947, Tema 
810).

Tratando-se de débito cujos consectários são totalmente definidos 
por lei, inclusive quanto ao termo inicial de incidência, nada obsta a 
que seja diferida a solução definitiva para a fase de cumprimento do 
julgado, em que, a propósito, poderão as partes, se assim desejarem, 
mais facilmente conciliar acerca do montante devido, de modo a 
finalizar definitivamente o processo.

Sobre essa possibilidade, já existe julgado da Terceira Seção do STJ 
em que assentado que, 
“diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 (ADI 
4.357/DF), cuja modulação dos efeitos ainda não foi concluída pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, e por transbordar o objeto do mandado de segurança a fixação de parâmetros para o 
pagamento do valor constante da portaria de anistia, por não se tratar de ação de cobrança, 
as teses referentes aos juros de mora e à correção monetária devem ser diferidas para a 
fase de execução. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 14.741/DF, rel. 
Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 08.10.2014, DJe 15.10.2014)

Na mesma linha vêm decidindo as duas turmas de Direito 
Administrativo desta Corte (2ª Seção), à unanimidade (ad exemplum: 
os processos 5005406-14.2014.404.7101, 3ª Turma, julgado em 
01.06.2016, e 5052050-61.2013.404.7000, 4ª Turma, julgado em 
25.05.2016).

Portanto, em face da incerteza quanto ao índice de atualização 
monetária e considerando que a discussão envolve apenas questão 
acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os art. 4º, 6º e 
8º do novo Código de Processo Civil, mostra-se adequado e racional 
diferir-se para a fase de execução a solução em definitivo acerca dos 
critérios de correção, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá 
sido dirimida pelo tribunal superior, o que conduzirá à observância, 
pelos julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora.

A fim de evitar novos recursos, inclusive na fase de cumprimento 
de sentença, e anteriormente à solução definitiva pelo STF sobre o 
tema, a alternativa é que o cumprimento do julgado se inicie adotando-
se os índices da Lei 11.960/2009, inclusive para fins de expedição de 
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precatório ou RPV pelo valor incontroverso, diferindo-se para momento 
posterior ao julgamento pelo STF a decisão do juízo sobre a existência 
de diferenças remanescentes a serem requisitadas caso outro índice 
venha a ter sua aplicação legitimada.

Os juros de mora, incidentes desde a citação, como acessórios que são, 
também deverão ter sua incidência garantida na fase de cumprimento 
de sentença, observadas as disposições legais vigentes conforme os 
períodos pelos quais perdurar a mora da Fazenda Pública.

Evita-se, assim, que o presente feito fique paralisado, submetido 
a infindáveis recursos, sobrestamentos, juízos de retratação e até 
ações rescisórias, com comprometimento da efetividade da prestação 
jurisdicional, apenas para solução de questão acessória.

Diante disso, difere-se para a fase de cumprimento de sentença a 
forma de cálculo dos consectários legais, adotando-se inicialmente 
o índice da Lei 11.960/2009, restando prejudicado o recurso e/ou a 
remessa necessária no ponto.

Honorários advocatícios

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-
se a Súmula 76 desta Corte: “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”.

Saliente-se, por oportuno, que não incide a sistemática dos honorários 
prevista no art. 85 do NCPC, porquanto a sentença foi proferida antes 
de 18.03.2016 (data da vigência do NCPC definida pelo Pleno do STJ 
em 02.04.2016), conforme prevê expressamente o artigo 14 do NCPC 
(“A norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente 
aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as 
situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”).

Custas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no foro federal (art. 4º, 
I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, 
devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as 
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relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais 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 Especial do 
TJ/RS), isenções essas que não se aplicam quando demandado na Justiça 
Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, 
ainda, que, no Estado de Santa Catarina (art. 33, par. único, da Lei 
Complementar estadual 156/97), a autarquia responde pela metade do 
valor.

Implantação do benefício

Reconhecido o direito da parte, impõe-se a determinação para a 
imediata implantação do benefício, nos termos do art. 497 do NCPC 
(“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de 
não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica 
ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo 
resultado prático equivalente”) e da jurisprudência consolidada da 
colenda Terceira Seção desta Corte (QO-AC nº 2002.71.00.050349-7, 
rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper). Dessa forma, deve o INSS 
implantar o benefício em até 45 dias, conforme os parâmetros acima 
definidos, incumbindo ao representante judicial da autarquia que for 
intimado dar ciência à autoridade administrativa competente e tomar as 
demais providências necessárias ao cumprimento da tutela específica.

Conclusão

Reforma-se a sentença que havia julgado improcedente o pedido, 
para reconhecer o direito do autor ao benefício previdenciário de 
aposentadoria devida à pessoa com deficiência, nos moldes da LC 
142/2003, com efeitos financeiros a contar da DER.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo do autor e 
determinar a implementação do benefício.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5009646-14.2016.4.04.9999/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira
Rel. p/ acórdão: A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida

Apelante: Analia Futerko
Advogados: Dr. Willian Humberto Stival

Dr. Pedro Fratucci Savordelli
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

EMENTA

Previdenciário. Aposentadoria por idade rural. Segurado especial. 
Regime de economia familiar. Trabalho urbano de integrante do grupo. 
Extensão da prova material. Impossibilidade. Ausência de prova 
material em nome próprio. Carência de pressuposto de constituição 
e desenvolvimento válido do processo. Extinção sem julgamento do 
mérito.

1. A comprovação do exercício de atividade rural pode ser 
efetuada mediante início de prova material, complementada por prova 
testemunhal idônea.

2. A matéria controvertida diz respeito à impossibilidade da extensão 
da prova material da atividade rural de um membro do núcleo familiar 
a outro, quando o titular dos documentos passa a exercer atividade 
incompatível com a rural, como o trabalho urbano.

3. No julgamento do recurso especial representativo de controvérsia 
(REsp nº 1.304.479-SP), o STJ entendeu restar prejudicada a extensão 
da prova material de um integrante do grupo familiar a outro, quando 
o titular passa a desempenhar atividade incompatível com a rural. 
Todavia, o recurso não foi provido, porquanto, na hipótese, verificou-se 
que a recorrida havia juntado documentos em nome próprio, atendendo 
à exigência de início de prova material.

4. Ausente início de prova material em nome próprio, mostra-se 
inviável a concessão do benefício de aposentadoria por idade rural.

5. Considerando-se o julgamento do REsp nº 1.352.721/SP pelo STJ, 
em regime de recurso repetitivo, a ausência de conteúdo probatório 
eficaz a comprovar a qualidade de segurado especial deve ensejar a 
extinção do feito, sem julgamento de mérito, por carência de pressuposto 
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de constituição e desenvolvimento válido do processo.

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, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução do mérito, 
forte no art. 485, IV, do CPC/2015, ficando prejudicado o recurso da 
parte-autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2016.
Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, Relatora para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Trata-se de 
apelação interposta da sentença que julgou improcedente o pedido de 
concessão de aposentadoria por idade rural, condenando a parte-autora 
ao pagamento das custas processuais, suspensa a exigibilidade de 
tais verbas em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

Tempestivamente, a parte-autora recorre, postulando a reforma da 
decisão recorrida. Sustenta, em síntese, que: (a) há nos autos início de 
prova material hábil a comprovar o exercício da atividade rural como 
boia-fria no período de carência exigido para a concessão do benefício, 
ainda que de forma descontínua, devidamente corroborada pela prova 
testemunhal; e (b) a parte-autora faz jus à concessão da aposentadoria 
por idade rural, desde a data do requerimento administrativo, uma 
vez que preenchidos todos os requisitos estabelecidos para tanto pela 
legislação de regência.

Oportunizadas as contrarrazões, subiram os autos a esta Corte.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: A questão 
controversa nos autos cinge-se ao direito da parte-autora à concessão 
de aposentadoria por idade rural, desde a data do requerimento 
administrativo (13.02.2014).
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Da atividade rural

Tratando-se de rurícola, cumpre ao julgador valorar os fatos e 
as circunstâncias evidenciados, com ênfase no artigo 5º da Lei de 
Introdução às Normas do Direito Brasileiro – LINDB, e levar em 
conta a realidade social em que inserido o trabalhador rural, na qual 
predomina a informalidade na demonstração dos fatos. Vale lembrar que 
não se mostra razoável exigir que os documentos carreados ao processo 
sigam sempre a forma prescrita em lei, por isso devem ser considerados 
válidos quando de outra forma atingirem a finalidade precípua de 
comprovar o exercício da atividade rural, consoante disposto no art. 
277 do CPC/2015.

Aos trabalhadores rurais filiados à Previdência à época da edição 
da Lei nº 8.213/91 que implementarem os requisitos da aposentadoria 
por idade no prazo de até quinze anos após a sua vigência (ou seja, até 
24.07.2006), não se lhes aplica o disposto no art. 25, inciso II, mas a 
regra de transição prevista no art. 143, ambos da Lei de Benefícios.

Os requisitos para a aposentadoria por idade dos trabalhadores 
rurais filiados à Previdência à época da edição da Lei nº 8.213/91 são, 
pois, os seguintes: (a) idade mínima de 60 anos para o homem e de 55 
anos para a mulher (Lei nº 8.213, art. 48, § 1º); e (b) efetivo exercício 
de atividade rural, ainda que de forma descontínua, por tempo igual 
ao período correspondente à carência do benefício (Lei nº 8.213, art. 
143). A concessão do benefício independe, pois, de recolhimento de 
contribuições previdenciárias.

Para a verificação do tempo que é necessário comprovar como de 
efetivo exercício do labor rural, considera-se a tabela constante do 
art. 142 da Lei de Benefícios, levando-se em conta o ano em que o 
segurado implementou as condições necessárias para a obtenção da 
aposentadoria, ou seja, idade mínima e tempo de trabalho rural.

Na aplicação dos artigos 142 e 143 da Lei de Benefícios, deve-se 
atentar para os seguintes pontos: a) ano-base para a averiguação do 
tempo rural (direito adquirido ou DER); b) termo inicial e final do 
período de trabalho rural correspondente à carência; c) termo inicial do 
direito ao benefício (DIB).

No mais das vezes, o ano-base para a constatação do tempo de 
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serviço necessário será o ano em que o segurado completou a idade 
mínima, desde que até então já disponha de tempo rural suficiente para 
o deferimento do benefício. Em tais casos, o termo inicial do período a 
ser considerado como de efetivo exercício de labor rural, a ser contado 
retroativamente, é justamente a data do implemento do requisito etário, 
mesmo se o requerimento administrativo ocorrer em anos posteriores, 
em homenagem ao princípio do direito adquirido (Constituição Federal 
de 1988, art. 5º, inciso XXXVI; Lei de Benefícios, art. 102, § 1º).

Nada obsta, entretanto, que o segurado, completando a idade 
necessária, permaneça exercendo atividade agrícola até a ocasião em 
que implementar o número de meses suficientes para a concessão do 
benefício, caso em que tanto o ano-base para a verificação do tempo 
rural quanto o início de tal período de trabalho, sempre contado 
retroativamente, será justamente a data da implementação do tempo 
equivalente à carência.

No caso em que o requerimento administrativo e o implemento da 
idade mínima tenham ocorrido antes de 31.08.1994 (data da publicação 
da Medida Provisória nº 598, que introduziu alterações na redação 
original do art. 143 da Lei de Benefícios, sucessivamente reeditada 
e posteriormente convertida na Lei nº 9.063/95), o segurado deve 
comprovar o exercício de atividade rural, anterior ao requerimento, por 
um período de 5 anos (60 meses), não se aplicando a tabela do art. 142 
da Lei nº 8.213/91.

A disposição contida no art. 143 da Lei nº 8.213/91, no sentido de 
que o exercício da atividade rural deve ser comprovado no período 
imediatamente anterior ao requerimento do benefício, deve ser 
interpretada em favor do segurado. Ou seja, tal regra atende àquelas 
situações em que ao segurado é mais fácil ou conveniente a comprovação 
do exercício do labor rural no período imediatamente anterior ao 
requerimento administrativo, independentemente de recolhimento de 
contribuições previdenciárias, mas sua aplicação deve ser temperada 
em função do disposto no art. 102, § 1º, da Lei de Benefícios e, 
principalmente, em atenção ao princípio do direito adquirido, como 
visto acima.

Em qualquer caso, o benefício de aposentadoria por idade rural será 
devido a partir da data do requerimento administrativo (STF, RExt 
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nº 631.240/MG, rel. Ministro Roberto Barroso, Plenário, julgado em 
03.09.2014), ou, inexistente este, da data da citação (STJ, REsp nº 
1.450.119-MT, Primeira Seção, rel. Ministro Benedito Gonçalves, c/c o 
art. 219, § 1º, do CPC), o que não afasta o direito às parcelas anteriores 
aos cinco anos desde o ajuizamento. Interpretação em conformidade com 
o precedente desta Turma (APELRE nº 0020438-83.2014.404.9999), 
em que consignado que: “A interrupção da prescrição deve ser contada 
de forma retroativa à data do ajuizamento da ação, não da citação, nos 
termos do art. 219, § 1º, do CPC, que não foi revogado tacitamente 
pelo art. 202, inc. I, do CC/02” (relatoria Desembargador Federal Celso 
Kipper, DJe de 11.02.2015). Conforme disposto no art. 240, § 1º, do 
CPC/2015: “A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que 
ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá 
à data da propositura da ação”.

Da demonstração da atividade rural

O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção 
de prova material suficiente, ainda que inicial, complementada por 
prova testemunhal idônea – quando necessária ao preenchimento de 
eventuais lacunas –, não sendo esta admitida exclusivamente, a teor do 
disposto no art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91 e na Súmula nº 149 do STJ. 
Embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione os documentos aptos 
a essa comprovação, tal rol não é exaustivo, sendo certa a possibilidade 
de alternância das provas ali referidas.

Nos casos de trabalhadores informais, especialmente em labor 
rural de boia-fria, a dificuldade de obtenção de documentos permite 
maior abrangência na admissão do requisito legal de início de prova 
material, valendo como tal documentos não contemporâneos ou mesmo 
em nome de terceiros (integrantes do grupo familiar, proprietários de 
terras, arrendatários).

Assim, não se exige prova documental plena da atividade rural de 
todo o período correspondente à carência, de forma a inviabilizar a 
pretensão, mas início de prova material (v.g. certidões de casamento, de 
nascimento, de óbito, certificado de dispensa de serviço militar, ficha de 
atendimento no SUS, comprovante de matrícula em escola situada na 
zona rural, cadastros, etc.) que, juntamente com a prova oral, crie um 
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liame com a circunstância fática que se quer demonstrar, possibilitando 
um juízo de valor seguro acerca dos fatos a comprovar.

A respeito do “boia-fria”, o Superior Tribunal de Justiça, no 
julgamento do REsp nº 1.321.493-PR, recebido pela Corte como recurso 
representativo da controvérsia, traçou as seguintes diretrizes:

“RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA REPETITIVA. ART. 543-C DO CPC E RESO-
LUÇÃO STJ 8/2008. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SEGU-
RADO ESPECIAL. TRABALHO RURAL. INFORMALIDADE. BOIAS-FRIAS. PROVA 
EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. ART. 55, § 3º, DA LEI 8.213/1991. SÚMULA 
149/STJ. IMPOSSIBILIDADE. PROVA MATERIAL QUE NÃO ABRANGE TODO O 
PERÍODO PRETENDIDO. IDÔNEA E ROBUSTA PROVA TESTEMUNHAL. EXTEN-
SÃO DA EFICÁCIA PROBATÓRIA. NÃO VIOLAÇÃO DA PRECITADA SÚMULA.

1. Trata-se de recurso especial do INSS com o escopo de combater o abrandamento da 
exigência de produção de prova material, adotado pelo acórdão recorrido, para os denomi-
nados trabalhadores rurais boias-frias.

2. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa 
ao art. 535 do CPC.

3. Aplica-se a Súmula 149/STJ (‘A prova exclusivamente testemunhal não basta à 
comprovação da atividade rurícola, para efeitos da obtenção de benefício previdenciário’) 
aos trabalhadores rurais denominados ‘boias-frias’, sendo imprescindível a apresentação 
de início de prova material.

4. Por outro lado, considerando a inerente dificuldade probatória da condição de tra-
balhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova 
material somente sobre parte do lapso temporal pretendido não implica violação da Súmula 
149/STJ, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova material for complementada por 
idônea e robusta prova testemunhal.

5. No caso concreto, o tribunal a quo, não obstante tenha pressuposto o afastamento 
da Súmula 149/STJ para os ‘boias-frias’, apontou diminuta prova material e assentou a 
produção de robusta prova testemunhal para configurar a recorrida como segurada especial, 
o que está em consonância com os parâmetros aqui fixados.

6. Recurso especial do INSS não provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543-C 
do CPC e da Resolução 8/2008 do STJ.” (grifo nosso)

Saliente-se que, no referido julgamento, o STJ manteve decisão deste 
Regional que concedeu aposentadoria por idade rural a segurado que, 
tendo completado a idade necessária à concessão do benefício em 2005 
(sendo, portanto, o período equivalente à carência de 1993 a 2005), 
apresentou, como prova do exercício da atividade agrícola, sua CTPS, 
constando vínculo rural no intervalo de 01.06.1981 a 24.10.1981, 
entendendo que o documento constituía início de prova material.

Com efeito, sobressai do julgado que o rigor na análise do início de 
prova material para a comprovação do labor rural do boia-fria, diarista 
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ou volante, deve ser mitigado, de sorte que o fato de a reduzida prova 
documental não abranger todo o período postulado não significa que a 
prova seja exclusivamente testemunhal quanto aos períodos faltantes. 
Assim, devem ser consideradas as dificuldades probatórias do segurado 
especial, sendo prescindível a apresentação de prova documental de todo 
o período, desde que o início de prova material seja consubstanciado 
por robusta prova testemunhal.

Portanto, o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça 
é no sentido de se admitir como início de prova material documento 
extemporâneo ao período correspondente à carência do benefício, 
conforme sedimentado no REsp nº 1.321.493-PR.

Os documentos apresentados em nome de terceiros, sobretudo 
quando pai ou cônjuge, consubstanciam início de prova material do 
labor rural, conforme preceitua a Súmula 73 deste Tribunal: “Admitem-
se como início de prova material do efetivo exercício de atividade rural, 
em regime de economia familiar, documentos de terceiros, membros do 
grupo parental”.

Assim, as certidões da vida civil são hábeis a constituir início probatório 
da atividade rural da parte-autora, nos termos da jurisprudência pacífica 
do Superior Tribunal de Justiça (REsp nº 980.065/SP, Quinta Turma, rel. 
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, j. em 20.11.2007, DJU, Seção 1, 
de 17.12.2007, p. 340; REsp nº 637.437/PB, relatora Ministra Laurita 
Vaz, Quinta Turma, j. em 17.08.2004, DJU, Seção 1, de 13.09.2004, p. 
287; REsp nº 1.321.493-PR, Primeira Seção, relator Ministro Herman 
Benjamim, DJe em 19.12.2012, submetido à sistemática dos recursos 
repetitivos).

Quando se trata de mulheres, a prova se torna ainda mais difícil, pois 
se sabe que, quando existiam documentos, estes eram lançados em nome 
do chefe da família, que, há certo tempo, era o único membro familiar 
a possuir direito à aposentadoria, de modo que deixar de atribuir-lhe a 
qualidade de trabalhadora rural em face da inexistência de documento 
em nome próprio, qualificando-a como tal, redunda em grande injustiça 
com as mulheres ativas neste tipo de trabalho árduo em que trabalham 
tanto quanto ou muitas vezes ainda mais que os homens.

É importante, ainda, ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade 
outra que não a rural não serve para descaracterizar automaticamente 
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a condição de segurado especial de quem postula o benefício, pois, de 
acordo com o que dispõe o inciso VII do art. 11 da Lei nº 8.213/1991, 
são segurados especiais o produtor, o parceiro, o meeiro e o arrendatário 
rurais, o pescador artesanal e o assemelhado, que exerçam suas 
atividades, individualmente ou em regime de economia familiar, ainda 
que com o auxílio eventual de terceiros, bem como seus respectivos 
cônjuges ou companheiros e filhos, ou a eles equiparados, desde 
que trabalhem, comprovadamente, com o grupo familiar respectivo. 
Somente será descaracterizada a condição de segurado especial se 
restar comprovado que a remuneração proveniente do labor urbano do 
cônjuge importe em montante tal que dispense a renda do labor rural 
para a própria subsistência ou para o desenvolvimento socioeconômico 
do grupo familiar.

Cumpre salientar, também, que as conclusões a que chegou o 
INSS no âmbito administrativo devem ser corroboradas pelo conjunto 
probatório produzido nos autos judiciais. Existindo conflito entre as 
provas colhidas na via administrativa e em juízo, deve-se ficar com estas 
últimas, produzidas que são com todas as cautelas legais, garantido o 
contraditório. Não se trata aqui de imputar inverídicas as informações 
tomadas pela seguradora, mas de prestigiar a imparcialidade que 
caracteriza a prova produzida no curso do processo jurisdicional. 
Dispondo de elementos que possam obstaculizar a pretensão da parte-
autora, cabe ao INSS judicializar a prova administrativa, de forma a 
emprestar-lhe maior valor probante.

Registro, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça e esta 
Corte já pacificaram o entendimento de que o trabalhador rural boia-fria 
deve ser equiparado ao segurado especial de que trata o art. 11, VII, da 
Lei de Benefícios, sendo-lhe dispensado, portanto, o recolhimento das 
contribuições para fins de obtenção de benefício previdenciário. Nesse 
sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-
VO EM RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA RURAL POR IDADE. BOIA-FRIA. 
CONDIÇÃO DE SEGURADO ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL 
NÃO PROVIDO.

1. A questão do recurso especial gira em torno do reconhecimento do direito à aposen-
tadoria por idade, na condição de segurado especial boia-fria.

2. O tribunal a quo, ao afirmar que não há início razoável de prova material devida-
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mente corroborada pela prova testemunhal, aplicou a jurisprudência do STJ consolidada 
no sentido de que: 1) a prova testemunhal deve ser conjugada com início de prova mate-
rial; 2) não é imperativo que o início de prova material diga respeito a todo o período de 
carência estabelecido pelo art. 143 da Lei 8.213/91, desde que a prova testemunhal amplie 
sua eficácia probatória.

3. A revisão do entendimento firmado pelo tribunal a quo, que afirmou a inexistência 
de conjunto probatório harmônico acerca do efetivo exercício de atividade rural, encontra 
óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.” (STJ, Agravo Regimental no Agravo em Recurso Es-
pecial nº 390.932, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJE 22.10.2013, grifo nosso)

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SALÁRIO-MATERNIDADE. PRESCRI-
ÇÃO. SEGURADA BOIA-FRIA. COMPROVAÇÃO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 
DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES.

1. Não deve ser acolhida a prejudicial de prescrição se entre o nascimento e o ajui-
zamento da ação, uma vez que não houve prévio requerimento administrativo, não se 
passaram cinco anos.

2. Demonstradas a maternidade e a qualidade de segurada especial, mediante início 
razoável de prova testemunhal, durante período equivalente ao da carência, é devido o 
salário-maternidade.

3. Esta Corte já pacificou o entendimento de que o trabalhador rural boia-fria deve ser 
equiparado ao segurado especial de que trata o art. 11, VII, da Lei de Benefícios, sendo-lhe 
dispensado, portanto, o recolhimento das contribuições para fins de obtenção de benefício 
previdenciário.” (TRF4, Apelação Cível nº 0017780-28.2010.404.9999, relatora Desem-
bargadora Federal Vânia Hack de Almeida, DJE 21.05.2014, grifo nosso)

Acerca do exercício da atividade rural no período imediatamente 
anterior ao requerimento administrativo, cumpre referir o entendimento 
do STJ no julgamento do Recurso Especial Repetitivo nº 1.354.908/SP, 
vinculado ao Tema nº 642, representativo de controvérsia, assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESEN-
TATIVO DA CONTROVÉRSIA. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. COMPRO-
VAÇÃO DA ATIVIDADE RURAL NO PERÍODO IMEDIATAMENTE ANTERIOR AO 
REQUERIMENTO. REGRA DE TRANSIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 143 DA LEI 
8.213/1991. REQUISITOS QUE DEVEM SER PREENCHIDOS DE FORMA CONCO-
MITANTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Tese delimitada em sede de representativo da controvérsia, sob a exegese do artigo 55, 
§ 3º, combinado com o artigo 143 da Lei 8.213/1991, no sentido de que o segurado especial 
tem que estar laborando no campo quando completar a idade mínima para se aposentar por 
idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Se, ao alcançar a faixa etária 
exigida no artigo 48, § 1º, da Lei 8.213/1991, o segurado especial deixar de exercer atividade 
rural, sem ter atendido à regra transitória da carência, não fará jus à aposentadoria por 
idade rural pelo descumprimento de um dos dois únicos critérios legalmente previstos para 
a aquisição do direito. Ressalvada a hipótese do direito adquirido em que o segurado espe-
cial preencheu ambos os requisitos de forma concomitante, mas não requereu o benefício. 2. 
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Recurso especial do INSS conhecido e provido, invertendo-se o ônus da sucumbência. Obser-
vância do art. 543-C do Código de Processo Civil.” (REsp 1.354.908/SP, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 09.09.2015, DJe 10.02.2016 – grifou-se)

Do caso concreto

No presente caso, observo que a parte-autora preencheu o requisito 
etário (55 anos) em 22.10.2007, porquanto nascida em 22.10.1952, 
e requereu o benefício na via administrativa em 13.02.2014. Assim, 
deve comprovar o efetivo exercício de atividade rural no período de 
156 meses anteriores ao implemento do requisito etário, ou nos 180 
meses que antecedem o requerimento administrativo, o que lhe for mais 
favorável.

Para comprovar o trabalho agrícola no período de carência, a parte-
autora juntou aos autos os seguintes documentos:

a) declaração de exercício de atividade rural, emitida pelo Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Rio Azul, informando o labor rural da 
autora nos períodos de 1993 a 2010;

b) histórico escolar, demonstrando que sua filha Maria Rita estudou 
em escola rural no período de 1981 a 1984.

Consoante se vê, embora a prova material não se revista de robustez 
suficiente, nos casos em que a atividade rural é desenvolvida na 
qualidade de boia-fria, a ação deve ser analisada e interpretada de 
maneira sui generis, conforme entendimento já sedimentado no âmbito 
do Superior Tribunal de Justiça e ratificado pela recente decisão da sua 
Primeira Seção, no julgamento do REsp nº 1.321.493-PR, submetido 
à sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de que, embora não 
se possa eximir nem mesmo o “boia-fria” da apresentação de um 
início de prova material, basta a apresentação de prova material que 
ateste sua condição, mitigando a aplicação do disposto na Súmula 
nº 149/STJ, porém, sem violá-la, desde que esse início de prova seja 
complementado por idônea e robusta prova testemunhal.

Nem se diga que a parte-autora é trabalhadora autônoma. Ocorre que, 
no meio rural, o chamado “diarista”, “boia-fria” ou “safrista” trabalha 
para terceiros em períodos não regulares. Sendo assim, é inegável que 
se estabelece vínculo empregatício entre ele e o contratante. Nesses 
casos, cabe ao empregador arcar com o ônus do recolhimento das 
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contribuições previdenciárias. Gize-se, entretanto, que a realidade é 
muito diferente, pois o costume é de que não se reconheça a relação 
de emprego, muito menos eventual recolhimento de contribuições 
previdenciárias aos cofres públicos. Assim, atenta aos fatos públicos 
e notórios, a jurisprudência, ao permitir a prova do tempo de trabalho 
mediante reduzido/diminuto início de prova material dessa condição 
devidamente corroborado por robusta prova testemunhal, tem tentado 
proteger esses brasileiros para que sobrevivam com um mínimo de 
dignidade. E não me parece tenha a recente decisão do STJ descuidado 
dessa realidade.

Por tais razões, os documentos apresentados pela parte-autora devem 
ser considerados como início de prova material da atividade rurícola 
por ela exercida.

A prova testemunhal produzida em juízo em 27.05.2015 (evento 45) 
foi precisa acerca do trabalho rural da parte-autora como boia-fria, em 
todo o período de carência do benefício, conforme se extrai da sentença 
(evento 63):

“A testemunha Alois Bagiewcz disse, ao ser ouvida em juízo: ‘O declarante vive na 
localidade do Lageado dos Melo, em Rio Azul/PR, da mesma forma que a autora. Conhece a 
autora há uns 20 anos. Sabe que a autora é ‘da roça’. Ela trabalhou com Demétrio Loginski 
e Antônio. A autora parou de trabalhar há uns 06 anos por causa do marido dela, que ficou 
doente; antes, a autora trabalhava direto’.

A testemunha Maurilio Vicente disse, ao ser ouvida em juízo: ‘O declarante é de Lageado 
dos Melo, da mesma forma que a autora. No tempo que conheceu a autora, trabalhou sempre 
na roça. Faz uns 20 anos que são vizinhos no Lageado. Já viu a autora indo trabalhar. Sabe 
que a autora parou de trabalhar faz uns 06 anos em razão do marido. Não trabalhava junto 
com a autora. Das pessoas com quem a autora falou que trabalhou, apenas conheceu um, 
os outros não conheceu pois já eram falecidos. Foi morar no Lageado em 1994. No local 
em que a autora trabalhava, fazia o plantio de milho, feijão, arroz, batatinha’.

A testemunha Milton Borges disse, ao ser ouvida em juízo: ‘O declarante vive na loca-
lidade de Lageado dos Melo. Do tempo que conhece a autora, ela trabalha como boia-fria. 
Conhece há uns 40 anos a autora. A autora apenas parou de trabalhar agora, mas sempre 
que a conheceu via ela trabalhar na lavoura. A maioria das coisas que a autora plantava era 
milho, feijão, arroz. Nunca trabalhou com a autora. Sabe que ela trabalhou com o Demétrio 
Loginski, o qual é falecido’.”

Ressalta-se que o fato de o cônjuge da autora exercer atividade outra 
que não a rural nos períodos de 02.05.1970 a 30.05.1976, de 01.06.1976 
a 12/1996 e de 01.12.2005 a 11.12.2007 (evento 24 – CONT2, p. 9) 
não serve para descaracterizar automaticamente a condição de segurada 
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especial de quem postula o benefício, pois, ainda que considerada como 
trabalhadora rural individual, sua situação encontra guarida no art. 11, 
inciso VII, da Lei nº 8.213/91, sendo certo também que incumbia à 
autarquia previdenciária a prova de que a subsistência da família é 
garantida pelo salário do companheiro, sendo dispensável a atividade 
rural desenvolvida pela requerente, o que não se verificou no presente 
caso.

Cabe mencionar o seguinte precedente da 3ª Seção:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA. TEMPO 

DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.
1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova mate-

rial suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Com o 
advento da Lei 11.718/08, que alterou diversos dispositivos da Lei 8.213/91, restou claro 
que a existência de fonte de renda diversa da agricultura não descaracteriza, por si só, a 
condição de segurado especial, haja vista o que estabelece o art. 11, §§ 9º e 10, I, a, da Lei 
nº 8.213/91. Além disso, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 06.08.10, em seu art. 
7º, § 5º, dispõe que não é segurado especial o membro de grupo familiar (somente ele) que 
possuir outra fonte de rendimento.” (EINF nº 0000833-59.2011.404.9999, rel. Luís Alberto 
d’Azevedo Aurvalle, D.E. em 19.08.2011 – destaquei)

O fato de o marido da autora estar recebendo benefício de 
aposentadoria por tempo de contribuição desde 03.11.1998, no valor 
de R$ 862,18 (evento 16, OUT2, p. 47 – competência: 02/2014), não 
afasta a condição de segurada especial de quem postula o benefício, 
pois, ainda que considerada como trabalhadora rural individual, sua 
situação encontra guarida no art. 11, inciso VII, da Lei nº 8.213/91.

Ademais, a percepção da referida renda não se mostra suficiente 
para afastar o trabalho da autora na lavoura, sendo certo, também, 
que incumbia à autarquia previdenciária a prova de que o trabalho 
desenvolvido pela requerente na agricultura não é “indispensável à 
própria subsistência e ao desenvolvimento socioeconômico do núcleo 
familiar”, nos termos dispostos no § 1º do art. 11 da LBPS (redação 
dada pela Lei 11.718, de 20.06.2008), o que não se verificou no presente 
caso.

A propósito, cabe mencionar precedente da 3ª Seção deste Tribunal:
“PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS INFRINGENTES. APOSENTADORIA. TEMPO 

DE SERVIÇO RURAL. REGIME DE ECONOMIA FAMILIAR. COMPROVAÇÃO.
1. O tempo de serviço rural pode ser comprovado mediante a produção de prova mate-

rial suficiente, ainda que inicial, complementada por prova testemunhal idônea. 2. Com o 
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advento da Lei 11.718/08, que alterou diversos dispositivos da Lei 8.213/91, restou claro 
que a existência de fonte de renda diversa da agricultura não descaracteriza, por si só, a 
condição de segurado especial, haja vista o que estabelece o art. 11, §§ 9 e 10, I, a, da Lei 
nº 8.213/91. Além disso, a Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 06.08.10, em seu art. 
7º, § 5º, dispõe que não é segurado especial o membro de grupo familiar (somente ele) que 
possuir outra fonte de rendimento.” (EINF nº 0000833-59.2011.404.9999, rel. Luís Alberto 
d’Azevedo Aurvalle, D.E. em 19.08.2011 – grifou-se)

Como se vê dos autos, a percepção de distinta fonte de renda pelo 
marido não desqualifica a condição de segurada especial da autora, uma 
vez que não demonstrado nos autos pelo INSS que a indigitada renda 
era suficiente para tornar dispensável o labor agrícola desempenhado 
pela autora para a sua própria subsistência e para o desenvolvimento 
socioeconômico do grupo familiar.

Assim, tenho que a prova material acostada, aliada à prova 
testemunhal colhida, mostra-se razoável à demonstração de que a parte-
autora trabalhou durante o período de carência na lavoura, não havendo 
motivo para que seja afastado seu direito ao benefício.

No caso, é possível a formação de uma convicção plena, após a 
análise do conjunto probatório, no sentido de que, efetivamente, houve 
o exercício da atividade laborativa rurícola na condição de boia-fria em 
todo o período correspondente à carência.

Assim, preenchido o requisito da idade exigida (completou 55 anos 
em 22.10.2007) e comprovado o exercício da atividade rural em período 
correspondente ao da carência, no caso, 156 meses (treze anos), deve 
ser reformada a sentença para condenar o INSS a conceder o benefício 
de aposentadoria rural por idade em favor da parte-autora a partir do 
requerimento administrativo, em 13.02.2014, a teor do disposto no art. 
49, inciso II, da Lei nº 8.213/91.

Juros moratórios e correção monetária

A questão da atualização monetária das quantias a que é condenada 
a Fazenda Pública, dado o caráter acessório de que se reveste, não deve 
ser impeditiva da regular marcha do processo no caminho da conclusão 
da fase de conhecimento.

Firmado em sentença, apelação ou remessa oficial o cabimento dos 
juros e da correção monetária por eventual condenação imposta ao 
ente público e seus termos iniciais, a forma como serão apurados os 
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percentuais correspondentes, sempre que se revelar fator impeditivo 
ao eventual trânsito em julgado da decisão condenatória, pode ser 
diferida para a fase de cumprimento, observando-se a norma legal e sua 
interpretação então em vigor. Isso porque é na fase de cumprimento do 
título judicial que deverá ser apresentado, e eventualmente questionado, 
o real valor a ser pago a título de condenação, em total observância à 
legislação de regência.

O recente art. 491 do NCPC, ao prever, como regra geral, que os 
consectários já sejam definidos na fase de conhecimento, deve ter sua 
interpretação adequada às diversas situações concretas que reclamarão 
sua aplicação. Não por outra razão, seu inciso I traz exceção à regra do 
caput, afastando a necessidade de predefinição quando não for possível 
determinar, de modo definitivo, o montante devido. A norma vem com 
o objetivo de favorecer a celeridade e a economia processuais, nunca 
para frear o processo.

E, no caso, o enfrentamento da questão pertinente ao índice de 
correção monetária, a partir da vigência da Lei 11.960/09, nos débitos 
da Fazenda Pública, embora de caráter acessório, tem criado graves 
óbices à razoável duração do processo, especialmente se considerado 
que pende de julgamento no STF a definição, em regime de repercussão 
geral, quanto à constitucionalidade da utilização do índice da poupança 
na fase que antecede a expedição do precatório (RE 870.947, Tema 
810).

Tratando-se de débito cujos consectários são totalmente regulados 
por lei, inclusive quanto ao termo inicial de incidência, nada obsta a que 
sejam definidos na fase de cumprimento do julgado, em que, a propósito, 
poderão as partes, se assim desejarem, mais facilmente conciliar acerca 
do montante devido, de modo a finalizar definitivamente o processo.

Sobre essa possibilidade, já existe julgado da Terceira Seção do STJ 
em que assentado que,
“diante da declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 (ADI 
4.357/DF), cuja modulação dos efeitos ainda não foi concluída pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, e por transbordar o objeto do mandado de segurança a fixação de parâmetros para o 
pagamento do valor constante da portaria de anistia, por não se tratar de ação de cobrança, 
as teses referentes aos juros de mora e à correção monetária devem ser diferidas para a fase 
de execução. 4. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 14.741/DF, rel. Ministro 
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 08.10.2014, DJe 15.10.2014)
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Na mesma linha vêm decidindo as duas turmas de Direito 
Administrativo desta Corte (2ª Seção), à unanimidade (ad exemplum: 
os processos 5005406-14.2014.404.7101, 3ª Turma, julgado em 
01.06.2016, e 5052050-61.2013.404.7000, 4ª Turma, julgado em 
25.05.2016).

Portanto, em face da incerteza quanto ao índice de atualização 
monetária e considerando que a discussão envolve apenas questão 
acessória no contexto da lide, à luz do que preconizam os arts. 4º, 6º e 
8º do novo Código de Processo Civil, mostra-se adequado e racional 
diferir-se para a fase de execução a decisão acerca dos critérios de 
correção, não prevalecendo os índices eventualmente fixados na fase de 
conhecimento, ocasião em que, provavelmente, a questão já terá sido 
dirimida pelo tribunal superior, o que conduzirá à observância, pelos 
julgadores, ao fim e ao cabo, da solução uniformizadora.

Os juros de mora, incidentes desde a citação, como acessórios que são, 
também deverão ter sua incidência garantida na fase de cumprimento 
de sentença, observadas as disposições legais vigentes conforme os 
períodos pelos quais perdurar a mora da Fazenda Pública.

Evita-se, assim, que o presente feito fique paralisado, submetido 
a infindáveis recursos, sobrestamentos, juízos de retratação e até 
ações rescisórias, com comprometimento da efetividade da prestação 
jurisdicional, apenas para solução de questão acessória.

Diante disso, difere-se para a fase de execução a forma de cálculo 
dos consectários legais.

Da verba honorária

Os honorários advocatícios devem ser fixados em 10% sobre o 
valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-
se a Súmula 76 desta Corte: “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”.

Das custas processuais

O INSS é isento do pagamento das custas no foro federal (art. 4º, 
I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 161-274, 2017270

devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as 
relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais 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 Especial do 
TJ/RS), isenções essas que não se aplicam 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.

Tutela específica

Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015, que repete 
dispositivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o 
fato de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso 
com efeito suspensivo (Questão de Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-
7/RS – rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09.08.2007 
– 3ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto 
à implantação do benefício postulado, no prazo de 45 dias.

Na hipótese de a parte-autora já se encontrar em gozo de benefício 
previdenciário, deve o INSS implantar o benefício deferido judicialmente 
apenas se o valor de sua renda mensal atual for superior ao daquele.

Faculta-se à parte beneficiária manifestar eventual desinteresse 
quanto ao cumprimento desta determinação.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo da parte-autora, 
determinar a implantação do benefício e diferir, de ofício, para a fase 
de execução a forma de cálculo dos consectários legais.

VOTO DIVERGENTE

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: Peço vênia 
para divergir do eminente relator, pois entendo que outra deve ser a 
solução dada ao presente caso.

No presente caso, está-se a analisar o direito da apelante à concessão 
de benefício de aposentadoria por idade rural requerido em 13.02.2014 
(NB 41/163.118.029-4), tendo sido julgada improcedente a ação, sob a 
égide do CPC/1973, pelo juízo de primeira instância.
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Tendo a parte-autora implementado o requisito etário em 22.10.2007 
e requerido o benefício em 13.02.2014, deve comprovar o efetivo 
exercício de atividades agrícolas nos 156 meses ou 180 meses anteriores 
aos respectivos marcos indicados.

Diante das premissas já fixadas pela jurisprudência dos tribunais, 
em especial do Superior Tribunal de Justiça, acerca da necessidade de 
prova material para a comprovação do exercício de atividade rural, 
entendo que no presente caso não há prova material apta a preencher o 
pressuposto relativo à prova do período de trabalho rural para fins de 
carência.

Inicialmente, destaco que no presente caso não se fala na hipótese 
de extensão da prova material em nome do cônjuge à autora, isso 
porque o único documento em nome daquele (título eleitoral emitido 
em 30.08.1982 no qual José Futerko é qualificado como lavrador) perde 
seu valor probatório em vista dos demais documentos, os quais, datados 
em momento anterior ou posterior a 1982, revelam ter o marido da 
autora, na verdade, exercido a atividade de operário, o que acarretou 
a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição 
em 03.11.1998 (NB 42/110.505.851-1 – renda, em 18.02.2014, de R$ 
862,18). Mesmo com a aposentação, o marido da apelante voltou a 
exercer atividade urbana de 01.12.2005 a 11.12.2007, de acordo com o 
registro em seu CNIS (E16 – OUT2 – p. 46).

Portanto, não se trata de trabalho rural em regime familiar, mas, sim, 
de forma individual, o que acentua a necessidade da apresentação de 
prova material em nome próprio.

Nesse ponto, contudo, o conjunto probatório se mostra insuficiente.
Com efeito, os únicos documentos juntados pela apelante para fazer 

prova de sua atividade rural dizem respeito à declaração emitida pelo 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Rio Azul (E16 – OUT2 – p. 51-
53) e às notas fiscais de compra de material agrícola nos anos de 2012 
a 2014 (E16 – OUT2 – p. 57-58).

Entrementes, é sabido que a declaração emitida por sindicato de 
trabalhadores rurais, sem a devida homologação do INSS (art. 106, inc. 
III, da Lei nº 8.213/91), bem assim as declarações de terceiros, não 
constituem início de prova material do exercício de atividade rurícola, 
pois extemporâneas aos fatos narrados, equivalendo apenas a meros 
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testemunhos reduzidos a termo. Nesse sentido a jurisprudência (STJ, 
AgRg no REsp nº 416.971, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, T6, u., DJ 
27.03.06, p. 349, e AR nº 2.454, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, S3, 
u., DJ 03.11.04, p. 131).

No que tange às notas fiscais apresentadas, elas não são aptas à prova 
pretendida, na medida em que a prova testemunhal colhida, de forma 
uníssona, referiu que a demandante encerrou suas atividades há cerca 
de seis anos, quando necessitou prestar auxílio ao marido em vista da 
condição de saúde deste.

Por fim, mesmo tendo sido intimada para que, diante do que 
assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 
1.321.493/PR, acostasse aos autos prova material em seu nome, a autora 
manteve-se inerte, sequer apontando justificativa plausível acerca da 
impossibilidade de fazê-lo.

Vinha entendendo que a insuficiência de prova acerca da qualidade de 
segurado especial e da atividade rural deveria ensejar a improcedência 
do pedido, com o julgamento de mérito, e não a extinção do feito sem 
exame de mérito.

Contudo, tendo em conta o julgamento do REsp nº 1.352.721, em 
regime de recurso repetitivo, passo a adotar a posição do Superior 
Tribunal de Justiça, que determina a extinção do feito, sem julgamento de 
mérito, por carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido do processo, conforme ementa que colaciono:

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA 
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. RESOLUÇÃO Nº 8/STJ. APOSENTADORIA 
POR IDADE RURAL. AUSÊNCIA DE PROVA MATERIAL APTA A COMPROVAR O 
EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL. CARÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTI-
TUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO 
SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, DE MODO QUE A AÇÃO PODE SER REPROPOSTA, 
DISPONDO A PARTE DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPROVAR O SEU 
DIREITO. RECURSO ESPECIAL DO INSS DESPROVIDO.

1. Tradicionalmente, o Direito Previdenciário se vale da processualística civil para 
regular os seus procedimentos, entretanto, não se devem perder de vista as peculiaridades 
das demandas previdenciárias, que justificam a flexibilização da rígida metodologia civi-
lista, levando-se em conta os cânones constitucionais atinentes à Seguridade Social, que 
têm como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente 
os benefícios previdenciários.

2. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores 
morais da Constituição Federal/1988, que prima pela proteção do trabalhador segurado 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 161-274, 2017 273

da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no 
sentido de amparar a parte hipossuficiente, que, por esse motivo, possui proteção legal 
que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar 
encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social 
da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do 
direito fundamental à prestação previdenciária a que faz jus o segurado.

3. Assim como ocorre no Direito Sancionador, em que se afastam as regras da proces-
sualística civil em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, 
deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real, diante do interesse social que 
envolve essas demandas.

4. A concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo 
individual garantido constitucionalmente, tendo a CF/88 dado primazia à função social 
do RGPS ao erigir como direito fundamental de segunda geração o acesso à Previdência 
do Regime Geral, sendo certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, 
encontra-se constitucionalmente dispensado do recolhimento das contribuições, visando à 
universalidade da cobertura previdenciária e à inclusão de contingentes desassistidos por 
meio de distribuição de renda pela via da assistência social.

5. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina 
o art. 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento 
válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito (art. 267, IV, do 
CPC) e a consequente possibilidade de o autor intentar novamente a ação (art. 268 do 
CPC), caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa.

6. Recurso especial do INSS desprovido.” (REsp 1.352.721/SP, rel. Min. Napoleão 
Nunes Maia Filho, Corte Especial, j. 16.12.2015)

Logo, de ofício, julgo extinto o feito sem resolução de mérito, forte 
no art. 485, IV, do CPC/2015, ficando prejudicado o recurso da parte-
autora.

Honorários advocatícios

Considerando que a sentença recorrida foi publicada antes de 
18.03.2016, data da entrada em vigor do NCPC, e tendo em conta as 
explanações tecidas quando da análise do direito intertemporal, esclareço 
que as novas disposições acerca da verba honorária são inaplicáveis ao 
caso em tela, de forma que não se determinará a graduação conforme o 
valor da condenação (art. 85, § 3º, I ao V, do CPC/2015), tampouco se 
estabelecerá a majoração em razão da interposição de recurso (art. 85, 
§ 11, do CPC/2015).

Assim, considerando a sucumbência da parte-autora, condeno-a ao 
pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 
880,00 (oitocentos e oitenta reais).
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Resta suspensa a exigibilidade da referida verba, contudo, enquanto 
perdurarem as condições fáticas que deram ensejo à concessão do 
benefício da justiça gratuita à parte-autora.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por, de ofício, julgar extinto o feito sem resolução 
do mérito, forte no art. 485, IV, do CPC/2015, ficando prejudicado o 
recurso da parte-autora.

É o voto.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5018034-03.2016.4.04.9999/PR

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz

Parte-autora: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Parte-ré: Flavio Petrechen

Advogada: Dra. Gisele Aparecida Spancerski
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo interno. Remessa oficial não conhecida. Condenação inferior 
a mil salários mínimos. Decisão líquida. Incidência do art. 496, § 3º, 
I, do CPC.

1. As sentenças proferidas contra a Fazenda Pública não estão 
sujeitas ao duplo grau de jurisdição quando a condenação ou o proveito 
econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a mil 
salários mínimos (CPC, art. 496, § 3º).

2. A sentença que condena ao pagamento de quantia que pode ser 
determinada mediante cálculos aritméticos, a partir dos critérios por 
ela estabelecidos, como correção monetária, juros, termo inicial do 
pagamento de parcelas vencidas, etc., deve ser considerada líquida e 
certa. Precedentes do STJ (REsp 937.082/MG).

3. O legislador atribuiu liquidez à sentença condenatória ao permitir 
que o credor deflagre diretamente os procedimentos para cumprimento 
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do julgado e decidir pela supressão da própria necessidade de liquidação 
de sentença, no caso de valor aferível mediante cálculos simples e a 
partir de critérios definidos, como os relativos a correção monetária, 
juros de mora, termo inicial de pagamento de quantias e outros.

4. Hipótese em que o valor da condenação é facilmente determinável 
a partir dos elementos já presentes nos autos e na sentença e resulta 
manifestamente inferior a mil salários mínimos, não estando, portanto, 
a sentença sujeita a reexame necessário.

5. Considerando a substancial mudança do patamar mínimo da 
condenação para submeter as sentenças judiciais à remessa necessária, 
impõe-se reconhecer que, doravante, o duplo grau obrigatório será a 
exceção, especialmente nas ações previdenciárias, o que impõe também 
responsabilidade ao INSS de demonstrar concretamente as hipóteses 
em que deverá ocorrer o reexame.

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 unanimidade, negar provimento ao presente agravo, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2016.
Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz: Trata-se de agravo 
interno proposto em face da seguinte decisão:

“Trata-se de remessa necessária de sentença que julgou procedente o pedido inicial 
para condenar o INSS a conceder em favor da parte-autora o benefício de pensão por 
morte, desde a data do requerimento administrativo (01.10.2014), pagando-lhe as parcelas 
daí decorrentes, sendo que, para a atualização das parcelas vencidas, haverá incidência 
de correção monetária e juros de mora dos índices oficiais de remuneração básica e juros 
aplicados à caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009.

É o relatório. Decido.
Nos termos do artigo 14 do novo CPC, ‘a norma processual não retroagirá e será apli-

cável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e 
as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada’.

A nova lei processual prevê que serão salvaguardados os atos já praticados, perfeitos e 
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acabados na vigência do diploma anterior, e que suas disposições aplicam-se aos processos 
em andamento, com efeitos prospectivos.

As sentenças, sob a égide do CPC de 1973, sujeitavam-se a reexame obrigatório se 
condenassem a Fazenda Pública ou em face dela assegurassem direito controvertido de 
valor não excedente a 60 salários mínimos.

O CPC de 2015 definiu novos parâmetros de valor, no art. 496, § 3º, para reexame 
obrigatório das sentenças. O texto afastou o interesse da Fazenda Pública em ver reexami-
nadas decisões que a condenem ou garantam o proveito econômico à outra parte em valores 
correspondentes a até mil salários mínimos.

No caso concreto, o valor do proveito econômico, ainda que não registrado na sentença, 
é mensurável por cálculos meramente aritméticos, o que caracteriza como líquida a decisão, 
para efeitos de aferição da necessidade de reexame obrigatório.

O INSS foi condenado ao pagamento de benefício previdenciário de prestação conti-
nuada, fixando-se a data de início dos efeitos financeiros, bem como todos os consectários 
legais aplicáveis.

Embora ainda não tenha sido calculado o valor da renda mensal inicial – RMI do be-
nefício, é possível estimar, a partir da remuneração que vinha sendo auferida pela parte, 
registrada nos autos, que o valor do benefício resultante, multiplicado pelo número de meses 
correspondentes à condenação, entre a DER e a sentença, resultará em valor manifestamente 
inferior ao limite legal para o reexame obrigatório.

Impõe-se, para tal efeito, aferir o montante da condenação na data em que proferida 
a sentença. Valores sujeitos a vencimento futuro não podem ser considerados, pois não é 
possível estimar por quanto tempo o benefício será mantido. Não se confundem valor da 
condenação e valor da causa. Se é a sentença que está ou não sujeita a reexame, é no mo-
mento de sua prolação que o valor da condenação, para tal finalidade, deve ser estimado.

Assim, sendo a condenação do INSS fixada em valor manifestamente inferior a mil sa-
lários mínimos, a sentença não está sujeita ao reexame obrigatório, de forma que a remessa 
não deve ser conhecida nesta Corte.

Ante o exposto, com base no disposto no artigo 496, § 3º, I, do NCPC, nego seguimento 
à remessa oficial.”

Alega o INSS que o STJ firmou compreensão, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo nº 1.101.727/PR, em 04.11.09, no sentido 
de que é obrigatório o reexame de sentença ilíquida proferida contra 
a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e as respectivas 
autarquias e fundações de direito público, razão pela qual deveria ter 
sido conhecida a remessa oficial. Aduz, outrossim, que a demanda 
possui valor econômico incerto, e que o valor da causa posto na data 
de ajuizamento da demanda certamente não espelhava o seu conteúdo 
econômico. Declara, adiante, que, em se tratando de sentença ilíquida, 
em que apenas restou deferido o direito à concessão de benefício 
previdenciário, sem a fixação do valor da condenação em atrasados, 
é necessária a aplicação da regra geral acerca do reexame necessário. 
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Requer, afinal, a reforma da decisão ora agravada.
Apesar de intimada na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, a parte-

autora quedou-se inerte.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz: Não merece 
reforma a decisão ora agravada.

Ao contrário do que afirmou o INSS em seu recurso, a sentença 
proferida nos presentes autos não pode ser considerada de valor 
econômico incerto, uma vez que o proveito obtido com a condenação é 
mensurável por meros cálculos aritméticos, o que atribuiu liquidez ao 
julgado.

A decisão ora recorrida não se baseou no valor atribuído inicialmente 
à causa, como alega a autarquia, mas, sim, nos elementos fixados na 
sentença condenatória, que, além de deferir a concessão de benefício 
previdenciário, determinou o pagamento das parcelas em atraso, 
estabelecendo em seu corpo os critérios para a realização do cálculo do 
valor devido.

Além disso, em que pese o agravante tenha mencionado alguns 
dispositivos legais referentes ao CPC/73, em que se entende que a 
remessa necessária deveria ser conhecida, bem como recurso repetitivo 
do STJ, que tornaria obrigatório o reexame necessário, quando a 
condenação fosse em valor superior a 60 salários mínimos, a decisão 
agravada foi proferida já sob a égide do NCPC, uma vez que a sentença 
data de 29.03.2016, em que o valor de mil salários mínimos é o limite 
legal para o não conhecimento da remessa.

A sentença, publicada em 29.03.2016, condenou o INSS ao pagamento 
de benefício previdenciário de prestação continuada de valor mínimo 
e determinou o pagamento das parcelas em atraso, desde 01.10.2014 
(DER). Assim, o número de meses decorridos entre essa data (termo 
inicial) e a da publicação da sentença, multiplicado pelo valor da renda 
mensal equivalente a um salário mínimo (R$ 880,00), acrescido de 
correção monetária e juros de mora na forma ali estabelecida, resulta 
em condenação manifestamente inferior a mil salários mínimos, 
ensejando, portanto, a aplicação do disposto no art. 496, § 3º, do CPC.

Quando, ainda sob a vigência do Código de 1973, modificaram-se 
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diversos dispositivos relativos à liquidação e à execução dos julgados 
para pagamento de quantia, o legislador passou a exigir instauração da 
liquidação apenas nas hipóteses de arbitramento e artigos, a primeira 
relacionada a casos específicos pertinentes à natureza da própria 
obrigação e a situações em que a sentença expressamente ordenasse ou 
as partes convencionassem, e a segunda aos casos em que a determinação 
do valor devido dependeria da alegação e da comprovação de fato novo.

Para os casos em que o valor da condenação dependesse apenas de 
cálculo aritmético, o credor não precisaria instaurar a fase de liquidação, 
podendo requerer desde logo o cumprimento da sentença, instruindo o 
pedido com o cálculo.

Essa disposição constou inicialmente do art. 604 do CPC/1973, na 
redação dada pela Lei 8.898/94, e, em nova sistematização da matéria, 
foi mantida na redação do art. 475-B, incluído pela Lei 11.232/2005.

Desde então não se fala mais na antiga liquidação por cálculo do 
contador. Sempre que o valor da condenação puder ser obtido a partir 
dos critérios definidos na sentença e por simples cálculos aritméticos, 
deve-se passar diretamente ao cumprimento do julgado.

Dessa opção, que foi mantida no atual Código de Processo Civil 
(art. 509, § 2º), extrai-se a definição do que pode ser considerado como 
sentença ou decisão condenatória líquida e certa. É aquela que condena 
a pagamento de quantia que pode ser determinada mediante cálculos 
aritméticos, a partir dos critérios por ela estabelecidos, como correção 
monetária, juros, termo inicial do pagamento de parcelas vencidas, etc.

Não há mais fase de liquidação em casos tais, porque não há mais 
liquidação. A sentença é considerada líquida quando traz todos os 
elementos necessários ao cálculo do montante da condenação.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado e reiterado pelo 
Superior Tribunal de Justiça em casos semelhantes.

No REsp 1.147.191-RS, julgado no rito dos recursos repetitivos, 
pode-se colher do voto do ministro relator, Napoleão Nunes Maia, a 
ratio decidendi adotada pela maioria dos ministros que participaram e 
que se aplica ao caso ora em julgamento.

Discutia-se ali se, antes da liquidação do julgado, seria possível 
o arbitramento da multa, que vinha prevista no art. 475-J do CPC de 
1973, ou se este dependeria, naquele caso, da liquidação.
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Para decidir sobre os fatos, a Corte precisou adentrar no conceito de 
sentença líquida, tendo o relator assim se manifestado:

“(...) A sentença líquida deve ser entendida como aquela que define uma obrigação 
determinada (fazer ou não fazer alguma coisa, entregar coisa certa, ou pagar quantia 
determinada). Na hipótese de condenação ao pagamento em dinheiro, que espelha a mais 
comum e clássica espécie de sentença condenatória, considera-se líquida a obrigação quan-
do o valor a ser adimplido está fixado no título ou é facilmente determinável por meio de 
cálculos aritméticos simples, que não demandem grandes questionamentos nem apresentem 
insegurança para as partes que litigam.”

No mesmo julgado, o STJ invocou o magistério de Luiz Rodrigues 
Wambier e Eduardo Talamini, para os quais a incidência da multa 
subordina-se à liquidez da condenação:

“O art. 475-J alude a quantia certa ou já fixada em liquidação. Então, se a condenação 
é desde logo líquida (incluindo-se nessa hipótese aquela que depende de determinação do 
valor por mero cálculo aritmético), é o que basta para que já possa incidir a multa. Caso 
contrário, apenas depois da fase de liquidação terá vez a multa.” (Curso avançado de Pro-
cesso Civil. 12. ed. São Paulo: RT, 2012. v. II, Execução. p. 388 – grifei)

No caso então em julgamento, os ministros concluíram que a 
sentença era ilíquida, pois dependeria de perícia para ser determinado 
seu valor, diante do longo tempo decorrido e das sucessivas alterações 
monetárias (tratava-se de restituição de empréstimo compulsório), o 
que não permitiria a cobrança, desde logo, da multa.

O que interessa no presente caso é a ratio decidendi, parcela vinculante 
do julgado, em que ficou assentado o que deve ser considerado sentença 
líquida, como acima se registrou.

O entendimento não é novo naquela Corte Superior. No julgamento 
do REsp 937.082, de que foi relator o Ministro João Otávio de Noronha, 
assentou-se que:

“(...) aplica-se o entendimento de que ‘É líquida a sentença que contém em si todos 
os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados, dependendo 
apenas de cálculos aritméticos apurados mediante critérios constantes do próprio título ou 
de fontes oficiais públicas e objetivamente conhecidas’.” (REsp 937.082/MG, rel. Ministro 
João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18.09.2008, DJe 13.10.2008 – grifei)

Observa-se, assim, que a decisão ora agravada foi tomada com base 
nos critérios adotados em sentença líquida (o que já afasta a aplicação 
do preceito da Súmula 490 do STJ) e que se encontra em consonância 
com os objetivos do novo ordenamento processual civil, que, em 
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harmonia com o princípio dispositivo, busca evitar o reexame oficial 
em causas cuja condenação ou proveito econômico não alcance o novo 
limite mínimo de mil salários mínimos.

Ademais, considerando a substancial mudança do patamar mínimo da 
condenação para submeter as sentenças judiciais à remessa necessária, 
impõe-se reconhecer que, doravante, o duplo grau obrigatório será a 
exceção, especialmente nas ações previdenciárias, o que impõe também 
responsabilidade ao INSS de demonstrar concretamente as hipóteses 
em que deverá ocorrer o reexame.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao presente agravo.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

Nº 5029141-70.2014.4.04.7200/SC

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

Recorrente: União – Advocacia-Geral da União
Recorrido: Estado de Santa Catarina
Recorrida: Patricia Izolina da Silva

Procurador: Dr. Aleixo Fernandes Martins (DPU) DPU048
MPF: Ministério Público Federal

Agravada: Decisão

EMENTA

Processual Civil. Recurso extraordinário – devolução dos autos 
pelo STF ao tribunal de origem para o sobrestamento do feito em 
razão do Tema 793. Recurso extraordinário julgado prejudicado. 
Descumprimento da decisão do STF – inocorrência. Inteligência 
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das regras processuais supervenientes e observância à orientação 
predominante do próprio STF sobre a matéria. Agravo – insuficiente 
combate aos fundamentos decisórios.

1. A decisão do ilustre Ministro Edson Fachin foi proferida antes 
da vigência do novo Código de Processo Civil/15. Conforme as regras 
processuais vigentes – que colhem o processo no estado em que se 
encontra –, os embargos de declaração ressentem-se de efeito suspensivo 
(CPC, 1.026). Então, a pendência de julgamento de recurso aclaratório 
em face do julgamento do STF sobre o Tema 793, rigorosamente, não é 
óbice à produção do decisum.

Ademais, quanto à necessidade de trânsito em julgado à aplicação do 
Tema 793 aos processos que versem referida matéria, há que se anotar 
a disciplina do artigo 1.040, I, do novo CPC, que assevera que, “uma 
vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente 
do tribunal de origem negará seguimento ao recurso extraordinário, se 
o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior”.

Assim, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do 
recurso paradigma. Uma vez julgado o representativo de controvérsia 
pelas cortes superiores, os tribunais de origem ficam imediatamente 
autorizados a aplicar o leading case a todos os processos que versem 
idêntica questão de direito. Nesse sentido é a jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal.

2. Agravo improvido.

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 unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 01 de dezembro de 2016.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de agravo interno interposto pela União (evento 105) em face 
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da decisão (evento 94) que negou seguimento ao recurso extraordinário 
por si interposto nos autos.

As razões recursais, em síntese, narram que,
“Inconformada com o acórdão que confirmou a sentença que assegurou à parte contrária 

o recebimento de medicamento(s), a União interpôs recurso especial e recurso extraordi-
nário (evento 31). Ambos os recursos foram inadmitidos (eventos 64 e 65). Diante disso, a 
União oportunamente interpôs agravos, direcionados ao e. STJ e ao e. STF, em face dessas 
decisões (evento 78). O e. STJ negou provimento ao agravo interposto contra a decisão que 
não admitiu o REsp (evento 92 – OUT1), tendo a respectiva decisão transitado em julgado. 
A seu turno, o e. STF, em decisão da lavra do relator, Min. Edson Fachin, determinou a 
remessa dos autos ao tribunal de origem para sobrestamento (evento 92 – DECMONO3). 
Não obstante isso, no evento 94, foi proferida decisão que negou seguimento ao recurso 
extraordinário interposto pela União.”

Propugnam pela modificação da decisão recorrida ao sobrestamento 
do seu recurso extraordinário.

Sem contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: A 
decisão do ilustre Ministro Edson Fachin foi proferida antes da vigência 
do novo Código de Processo Civil/15. Conforme as regras processuais 
vigentes – que colhem o processo no estado em que se encontra –, 
os embargos de declaração ressentem-se de efeito suspensivo (CPC, 
1.026). Então, a pendência de julgamento de recurso aclaratório em 
face do julgamento do STF sobre o Tema 793, rigorosamente, não é 
óbice à produção do decisum.

Ademais, quanto à necessidade de trânsito em julgado à aplicação do 
Tema 793 aos processos que versem referida matéria, há que se anotar 
a disciplina do artigo 1.040, I, do novo CPC, que assevera que, “uma 
vez publicado o acórdão paradigma, o presidente ou o vice-presidente 
do tribunal de origem negará seguimento ao recurso extraordinário, se 
o acórdão recorrido coincidir com a orientação do tribunal superior”.

Assim, não há necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do 
recurso paradigma. Uma vez julgado o representativo de controvérsia 
pelas cortes superiores, os tribunais de origem ficam imediatamente 
autorizados a aplicar o leading case a todos os processos que versem 
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idêntica questão de direito. Nesse sentido é a jurisprudência dominante 
do Supremo Tribunal Federal, sendo bastante exemplificativo citar:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. INSURGÊNCIA 
VEICULADA CONTRA A APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GE-
RAL (ARTS. 543-B DO CPC E 328 DO RISTF). POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO 
IMEDIATO INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO OU DO TRÂNSITO EM 
JULGADO DO PARADIGMA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICA-
DO EM 01.10.2010. A existência de precedente firmado pelo Plenário desta Corte autoriza 
o julgamento imediato de causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente 
da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. Adequada à espécie, 
merece manutenção a sistemática da repercussão geral aplicada (arts. 543-B do CPC e 328 
do RISTF). Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 673.256 AgR, relator(a): 
Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 08.10.2013, processo eletrônico, DJe-209, 
divulg. 21.10.2013, public. 22.10.2013)

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRE-
VIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. RESGATE DA RESERVA DE 
POUPANÇA. COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CONTROVÉRSIA DE 
ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO 
PLENÁRIO VIRTUAL NO RE 582.504 RG. TEMA Nº 174 DA GESTÃO POR TEMAS 
DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia sub examine já foi objeto de análise desta 
Suprema Corte, nos autos do RE nº 582.504 RG, rel. Min. Cesar Peluzo, DJe de 09.10.2009, 
oportunidade em que o Plenário recusou o recurso extraordinário ante a ausência de reper-
cussão geral, visto que a questão versa sobre matéria infraconstitucional. O julgado restou 
assim ementado: ‘RECURSO. Extraordinário. Incognoscibilidade. Plano de previdência 
privada. Resgate das contribuições. Índices de correção. Questão infraconstitucional. 
Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não 
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que, tendo por objeto questão de resgate 
de contribuição de plano de previdência privada, versa sobre matéria infraconstitucional’. 2. 
A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno desta Corte autoriza o julgamento 
imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação 
ou do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes: ARE nº 686.607-ED, rel. Min. Dias 
Toffoli, Primeira Turma, 03.12.2012 e ARE nº 707.863-ED, rel. Min. Ricardo Lewandowski, 
Segunda Turma, DJe 20.11.2012. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 
823.849 AgR-segundo, relator(a): Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 07.05.2013, 
acórdão eletrônico, DJe-096, divulg. 21.05.2013, public. 22.05.2013)

“RECURSO. Agravo. Regimental. Repercussão geral. Ausência. Normas infracons-
titucionais. Aplicação do art. 543-A, § 5º, do CPC. Agravo improvido. Ausente a reper-
cussão geral, todos os recursos que versem sobre matéria idêntica devem ser indeferidos. 
Desnecessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma.” (AI 765.378 
AgR-AgR, relator(a): Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, julgado em 26.06.2012, acórdão 
eletrônico, DJe-159, divulg. 13.08.2012, public. 14.08.2012)

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
É o meu voto.
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AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO

Nº 5065055-15.2011.4.04.7100/RS

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

Agravante: União – Advocacia-Geral da União
Agravado: Guilherme Kirsten Barbisan

Advogado: Dr. Jorge Alberto Carriconde Vignoli
Interessados: Guilherme Basile Neto

Diego Lisboa dos Santos
Eduardo Andre Gomes Krieger

Leandro Silvestro Lemos
Pedro Gessinger Funari
Rafael Amaro Juliani

Rafael Andres
Rodrigo Cordeiro Della Pasqua

Rodrigo Fagundes Alves
Thiago Alexi Freitas

Advogado: Dr. Jorge Alberto Carriconde Vignoli

EMENTA

Decisão da Vice-Presidência. Recurso excepcional. Negativa de 
seguimento ou sobrestamento. Agravo interno. Recurso excepcional 
sobrestado. Tutela de urgência. Concessão. Agravo interno. Não 
conhecimento.

A interposição de agravo interno em sede de juízo de admissibilidade 
consta prevista no novo CPC tão somente para as hipóteses de negativa 
de seguimento (art. 1.030, I) ou sobrestamento (art. 1.030, III), conforme 
estatui o § 2º do art. 1.030 do CPC/15.

Não há previsão legal de interposição de agravo interno (art. 1.021 do 
CPC/15) para atacar a decisão do vice-presidente que concede o efeito 
suspensivo ao recurso especial e/ou extraordinário no novo Código de 
Processo ou delibera sobre pedidos de tutela de urgência.

Com efeito, se o novo CPC/15 quisesse prever hipótese de agravo 
interno para a situação de concessão de efeito suspensivo a recurso 
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especial e/ou extraordinário, ele o teria feito de forma expressa e 
específica logo abaixo do dispositivo, como fez para o caso de negativa 
de seguimento e sobrestamento. Igual raciocínio se aplica em outras 
situações no âmbito do juízo de admissibilidade, tais como a tutela de 
urgência.

Descabe, portanto, a invocação genérica do art. 1.021 do CPC/15, o 
qual é dirigido ao relator de órgão colegiado. Ademais, o art. 1.070 do 
CPC/15 encontra-se inserido no Livro Complementar do novo CPC/15, 
que trata das disposições finais e transitórias e refere-se apenas ao prazo 
para a interposição de qualquer agravo. Ou seja, está disciplinado neste 
artigo o prazo, e não a previsão de agravo para o caso em tela.

Por fim, ainda que se conhecesse como agravo regimental, a 
colenda Corte Especial deste Regional já se manifestou reiteradamente 
no sentido do descabimento de agravo regimental contra decisões 
proferidas pelo vice-presidente no juízo de admissibilidade dos recursos 
dirigidos às instâncias superiores e em medidas cautelares (AgRg em 
AC nº 2007.70.02.002316-6/PR, Corte Especial, DJ de 20.04.2009, Ag. 
em AC nº 2001.04.01.084164-0/SC, Ag. em AC nº 2004.72.00.012725-
5/SC, AgRg em APELRE nº 2004.72.00.012725-5).

Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por unanimidade, não conhecer do agravo interno, nos termos 
do relatório, voto e notas taquigráficas que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 13 de outubro de 2016.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Cuida-se de agravo regimental interposto pela União Federal (evento 
231) contra decisão desta Vice-Presidência que deferiu o pedido 
formulado por Guilherme Kirsten Barbisan, no sentido de que fosse 
oficiado, em caráter de urgência, o órgão policial federal da decisão que 
sobrestou o processamento do feito, conferindo-lhe, por ora, situação 
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regular junto ao serviço militar, de forma a permitir a expedição do 
passaporte.

Em suas razões, a União Federal sustenta, em síntese, que, de 
acordo com o que restou decidido por este Tribunal, os autores da 
demanda deverão prestar serviço militar obrigatório, ainda que tenham 
sido dispensados em data anterior. Alega que, em face de o recurso 
extraordinário do evento 126 não ter efeito suspensivo, o autor da petição 
está em débito em relação à prestação do serviço militar e, na forma do 
art. 74, a, da Lei nº 4.375/64, não tem direito à expedição de passaporte. 
Alega não estar presente a probabilidade do direito, na medida em que 
não estão presentes os requisitos legais para a expedição do passaporte, 
nem a alegada urgência, por esta decorrer única e exclusivamente da 
conduta do autor. Refere que a atuação da administração fundada na 
veracidade dos fatos será legal, legítima e lícita. Ressalta aplicar-se 
ao caso o disposto nos arts. 1º a 4º da Lei nº 8.437, de 30.06.92, e 
no art. 7º, § 2º, da Lei nº 12.016, de 07.08.09. Refere, ainda, o art. 1º 
da Lei nº 9.494/97 e decisão do STF em medida cautelar, com efeito 
vinculante, sobre pedido de tutela antecipada contra a Fazenda Pública 
(arts. 21, caput, e 28, parágrafo único, da Lei nº 9.868/99). Pede, ao 
final, provimento para ser suspensa a expedição do passaporte para o 
autor, ou, se já expedido, seja determinada sua devolução à autoridade 
competente.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
No presente caso, o recurso extraordinário dos recorrentes foi sobrestado 
por decisão desta Vice-Presidência, datada de 30.03.15, sob o Tema 
STF 449 (Convocação, para o serviço militar, de estudante de medicina 
dispensado por excesso de contingente), conforme evento 133.

O novo CPC/15 prevê a atribuição de efeito suspensivo aos recursos 
excepcionais no inc. III do parágrafo 5º do art. 1.029, nos seguintes 
termos:

“Art. 1.029.
(...)
§ 5º O pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso 
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especial poderá ser formulado por requerimento dirigido:
I – (...)
II – (...)
III – ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, no período compreendido 

entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão do recurso, assim 
como no caso de o recurso ter sido sobrestado, nos termos do art. 1.037.”

Por conseguinte, a decisão agravada, postulando tutela de urgência 
em recurso dirigido a tribunal superior – recurso extraordinário do 
requerente Guilherme Kirsten Barbisan –, foi fundamentada nos 
seguintes termos (evento 225):

“Trata-se de pedido formulado por Guilherme Kirsten Barbisan objetivando seja oficiada 
a Polícia Federal da situação regular do requerente junto ao serviço militar, possibilitando, 
assim, a expedição de passaporte. Refere que, ao providenciar a expedição de passaporte 
junto à Polícia Federal, teve obstada a pretensão, ao argumento de que irregular junto ao 
serviço militar (eventos 210 e 215).

A União manifestou-se pelo indeferimento do pedido (223 – PET1).
É o breve relatório.
Decido.
Nos presentes autos – ação ordinária de anulação de convocação para as Forças Arma-

das, cumulada com pedido de antecipação de tutela, movido contra a União Federal –, o 
requerente busca a dispensa definitiva do serviço militar, cuja tramitação foi sobrestada, 
com suporte no Tema STF nº 449, relacionado à existência de repercussão geral da questão 
constitucional suscitada junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), publicada no DOU em 
09.09.2011.

Em que pesem os argumentos apresentados pela União, tenho que o pleito merece ser 
deferido. Com efeito, a matéria constitucional suscitada junto ao Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) encontra-se afetada à sistemática de julgamento dos recursos extraordinários 
repetitivos desde 2011.

Nesse passo, não se mostra razoável seja o autor prejudicado pela demora no julga-
mento da questão constitucional, ao ponto de ser cerceado nos seus direitos da vida civil, 
notadamente o direito de ir e vir.

O autor juntou confirmação de compra das passagens para viagem aos Estados Unidos, 
aprazada para o dia 17 de agosto, com volta no dia 22 de agosto do corrente (evento 215 
– OUT2).

Por esses motivos, defiro o pedido, determinando, em caráter de urgência, seja o órgão 
policial federal oficiado da referida decisão que, por ora, sobrestou o processamento do 
feito, conferindo-lhe, por ora, situação regular junto ao serviço militar, de forma a permitir 
a expedição do passaporte.

Intimem-se.
Porto Alegre/RS, 02 de agosto de 2016.”

De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei 
nº 13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, prevê no 
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art. 1.021 o cabimento de agravo interno das decisões proferidas pelo 
relator, nos seguintes termos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o res-
pectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento 
interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificamente os funda-
mentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre 
o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator 
levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada 
para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improceden-
te em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante 
a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do 
valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade 
da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, o art. 1.030 do Código de Processo Civil/2015, com 
a redação conferida pela Lei nº 13.256, de 04 de fevereiro de 2016, 
dispõe o seguinte:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será 
intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos 
serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal 

Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordiná-
rio interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo 
Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em 
conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de 
Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, 
se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Su-
perior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou 
de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não 
decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se 
trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou infra-
constitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036;

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tribunal 
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Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que:
a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de 

julgamento de recursos repetitivos;
b) o recurso tenha sido selecionado como representativo de controvérsia; ou
c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação.
§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá 

agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042.
§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, 

nos termos do art. 1.021.”

Depreende-se do dispositivo precitado que o novo Código de 
Processo Civil prevê a figura do agravo interno para a decisão do vice-
presidente que nega seguimento ou determina o sobrestamento aos 
recursos especial e/ou extraordinário.

Observe-se que não há a previsão legal de interposição de agravo 
interno (art. 1.021 do CPC/15) para atacar a decisão do vice-presidente 
que concede o efeito suspensivo ao recurso especial e/ou extraordinário 
no novo Código de Processo ou delibera sobre pedidos de tutela de 
urgência.

A interposição de agravo interno em sede de juízo de admissibilidade 
consta prevista no novo CPC tão somente para as hipóteses de negativa 
de seguimento (art. 1.030, I) ou sobrestamento (art. 1.030, III), conforme 
estatui o § 2º do art. 1.030 do CPC/15.

Com efeito, se o novo CPC/15, no art. 1.029, quisesse prever hipótese 
de agravo interno para a situação de concessão de efeito suspensivo a 
recurso especial e/ou extraordinário, ele o teria feito de forma expressa e 
específica logo abaixo do dispositivo, como fez para o caso de negativa 
de seguimento e sobrestamento. Igual raciocínio se aplica em outras 
situações no âmbito do juízo de admissibilidade, tais como a tutela de 
urgência.

Descabe, portanto, a invocação genérica do art. 1.021 do CPC/15, o 
qual é dirigido ao relator de órgão colegiado.

Ademais, o art. 1.070 do CPC/15 encontra-se inserido no Livro 
Complementar do novo CPC/15, que trata das disposições finais e 
transitórias e refere-se apenas ao prazo para a interposição de qualquer 
agravo. Ou seja, está disciplinado nesse artigo o prazo, e não a previsão 
de agravo para o caso em tela.

Por fim, ainda que se conhecesse como agravo regimental, a colenda 
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Corte Especial deste Regional já se manifestou reiteradamente no sentido 
do descabimento de agravo regimental contra decisões proferidas pelo 
vice-presidente no juízo de admissibilidade dos recursos dirigidos às 
instâncias superiores e em medidas cautelares, conforme exemplifica o 
seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL. DESCABIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO 
VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE ORIGEM NO JUÍZO DE ADMISSIBILIDA-
DE DOS RECURSOS PARA A INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA E RESPECTIVAS 
MEDIDAS CAUTELARES. O exercício da jurisdição relativa ao juízo de admissibilidade 
dos recursos para a instância extraordinária e às respectivas medidas cautelares é delegado 
diretamente pelos tribunais superiores ao presidente ou vice-presidente do tribunal de 
origem, que, nessa seara, atua como juízo monocrático, e não na condição de integrante de 
algum órgão colegiado de seu tribunal. Portanto, inexistindo no tribunal de origem órgão 
colegiado a quem os tribunais superiores tenham delegado o exercício da mencionada juris-
dição, é incabível agravo regimental contra decisão do vice-presidente proferida em sede de 
admissibilidade de recurso especial ou extraordinário. Agravo regimental não conhecido.” 
(AgRg em AC nº 2007.70.02.002316-6/PR, Corte Especial, DJ de 20.04.2009)

No mesmo sentido: Ag. em AC nº 2001.04.01.084164-0/SC, 
Ag. em AC nº 2004.72.00.012725-5/SC, AgRg em APELRE nº 
2004.72.00.012725-5.

Como se trata, na presente hipótese, de decisão de natureza cautelar 
incidental em recurso dirigido a tribunal superior, não há, conforme o 
entendimento acima exarado, órgão colegiado que possua competência 
para apreciação do pedido, a não ser na hipótese de delegação expressa, 
prevista nos artigos 307 a 309 do Regimento Interno do TRF4, que 
tratam da sistemática dos recursos repetitivos ou de repercussão geral.

Em relação às demais decisões proferidas pelo vice-presidente, 
não há a previsão de apresentação do agravo regimental. Tampouco 
o art. 282 do Regimento desta Corte autoriza o recebimento do 
regimental na presente hipótese, pois, embora preveja a possibilidade 
de interposição de agravo interno dirigido ao órgão colegiado contra 
decisão monocrática do “presidente do Tribunal, de Seção, de Turma 
ou de relator”, faz, em seu parágrafo primeiro, uma ressalva no sentido 
de que a competência para apreciação do agravo é do órgão que seria 
competente para o julgamento do pedido ou do recurso. Vejamos:

“Art. 282. A parte que se considerar agravada por decisão do presidente do Tribunal, de 
Seção, de Turma ou de relator, ressalvadas as hipóteses vedadas por este regimento, poderá 
requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa, para que o colegiado sobre 
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ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a.
§ 1º O órgão do Tribunal competente para conhecer do agravo é o que seria competente 

para o julgamento do pedido ou do recurso.
§ 2º Não caberá agravo regimental das decisões em processo administrativo.”

Portanto, não havendo, conforme referido acima, órgão competente 
para apreciação do pedido, tampouco delegação expressa da Corte 
Superior ou Suprema, carece de previsão legal a medida ora utilizada.

Ante o exposto, voto no sentido de não conhecer do agravo interno 
interposto.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5000698-17.2016.4.04.7111/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: União – Fazenda Nacional
Apelada: JTI Processadora de Tabaco do Brasil Ltda.

Advogada: Dra. Marguid Schmidt
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Imposto sobre Produtos Industrializados. “Fumo cru”. Aquisição de 
insumo de comerciante atacadista. Crédito básico.

Não tem o contribuinte do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) que adquire insumo (“fumo cru”) de comerciante atacadista não 
contribuinte direito a crédito do imposto quando não houve incidência 
do tributo em momento anterior, visto que a norma do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 400, de 1968, reproduzida nos sucessivos regulamentos 
do IPI, não estabelece crédito presumido, mas simples técnica de 
apuração de crédito básico para garantir a não cumulatividade inerente 
ao IPI.
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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 provimento à apelação e à remessa oficial, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de novembro de 2016.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Trata-se de mandado 
de segurança impetrado por JTI Processadora de Tabaco do Brasil 
Ltda. – sociedade empresária integrante da multinacional Japan 
Tobacco International (JTI) – contra o delegado da Receita Federal 
do Brasil em Santa Cruz do Sul/RS, objetivando o reconhecimento 
do direito aos créditos presumidos de IPI, objetos dos PER/DCOMPs 
nos 03724.72554.091205.1.5.01-7209, 39572.60455.091205.1.5.01-7164 
e 27866.93722.091205.1.1.01-3195, relativos às aquisições de matéria-
prima de comerciantes atacadistas, referentes aos 1º, 2º e 3º trimestres 
de 2005, com a incidência de correção monetária pela taxa Selic desde 
o protocolo administrativo dos pedidos. Narra a impetrante que se 
dedica ao beneficiamento industrial e ao comércio de tabaco, para fins 
de exportação, e que, por adquirir a matéria-prima de comerciantes 
atacadistas, faz jus aos créditos de IPI nos termos do art. 165 do 
Regulamento sobre Produtos Industrializados (RIPI/2002). Aduz que, 
ao encaminhar pedidos de ressarcimento relativos àqueles créditos, 
teve estes glosados pela RFB e entende ser ilegal e arbitrária a glosa 
administrativa, consolidada no bojo do processo administrativo nº 
13.005-000938/2005-44.

Ao final, a mm. Juíza Federal Dienyffer Brum de Moraes, da 1ª Vara 
Federal de Santa Cruz do Sul/RS, concedeu o mandado de segurança, 
nos seguintes termos:

“Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida e concedo a segurança, resolvendo o mérito, 
nos termos do art. 487, I, do CPC, para declarar o direito da impetrante:

[a] ao aproveitamento de crédito de IPI, nos moldes do art. 6º do DL nº 400/1968, em 
relação às aquisições de comerciante atacadista, independentemente da origem do insumo 
(produtor rural pessoa física ou jurídica), nos períodos compreendidos entre 01.08.2004 e 
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30.06.2006 e entre 29.10.2006 e 29.12.2006; e, por consequência,
[b] declarar a nulidade da decisão proferida no âmbito do processo administrativo 

nº 13005.000938/2005-44, a fim de que outra seja proferida, com base nos critérios ora 
definidos, restaurando-se o processamento dos pedidos de compensação e ressarcimento 
a partir de então; e,

[c] uma vez reconhecidos os créditos, corrigi-los monetariamente pela taxa Selic, desde 
a data dos protocolos administrativos até o efetivo ressarcimento.

Sem honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/09).
Custas pela autoridade impetrada.
Sentença sujeita a reexame necessário (art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009).
Publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se. Após, dê-se vista ao MPF.”

Em suas razões recursais, a União requer, preliminarmente, a 
atribuição de efeito suspensivo à apelação, uma vez que, não havendo 
trânsito em julgado, o cumprimento imediato da sentença pode trazer 
prejuízo irreparável à União. No mérito, defende que a questão em tela 
foi exaustivamente analisada na esfera administrativa, havendo decisão 
no sentido de que “não existe o direito ao crédito de que trata o art. 165 
do RIPI/2002 na hipótese de produto adquirido por contribuinte do IPI 
a estabelecimento comercial atacadista não contribuinte, quando não 
houve IPI cobrado na entrada do produto nesse estabelecimento”. Aduz 
que a parte-autora não pode creditar-se de um tributo que não foi objeto 
de recolhimento nas etapas anteriores. Ressalta que o produto “fumo 
(tabaco) em folha”, quando produzido por produtores rurais pessoas 
físicas, não é produto industrializado, isto é, não se inclui no campo de 
incidência do IPI, não estando sujeito, portanto, a qualquer alíquota, 
hipótese em que a legislação não admite direito ao crédito. Afirma que, 
ao se determinar a aplicação de correção monetária a créditos escriturais 
sem qualquer previsão legal e de forma contrária à jurisprudência do 
STF, se estaria atuando como legislador positivo.

Com as contrarrazões, vieram os autos.
O Ministério Público Federal opinou pelo prosseguimento do feito.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti:

Admissibilidade

A apelação deve ser admitida, por ser o recurso próprio, formalmente 
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regular e tempestivo, assim como a remessa oficial, por se tratar de 
sentença concessiva em mandado de segurança (art. 14, § 1º, da Lei nº 
12.016, de 2009).

Efeito suspensivo da apelação

A autoridade coatora requer a atribuição de efeito suspensivo à 
apelação, nos termos do art. 995 do novo Código de Processo Civil (Lei 
nº 13.105, de 2015).

Ocorre que, considerando o julgamento do caso pelo Tribunal neste 
momento, é de ser rejeitado o pedido, sendo cabível, a partir de então, o 
cumprimento do acórdão pelas partes vinculadas à decisão.

Mérito da causa

Pelo que se vê dos autos, no ano de 2005, a sociedade empresária 
ora impetrante – à época sob a razão social Kannenberg Baker Hail & 
Cotton Tabacos Ltda. – formulou pedido de ressarcimento, mediante 
PER-DCOMP eletrônico, buscando créditos de IPI referentes aos 1º, 
2º e 3º trimestres de 2005, totalizando àquele tempo R$ 29.441.543,98. 
A pretensão da impetrante vinculava-se ao disposto no artigo 165 do 
Regulamento do IPI de 2002 (Decreto nº 4.544, de 2002), in verbis:

“CAPÍTULO X
DOS CRÉDITOS
Seção I
Disposições preliminares
Não cumulatividade do imposto
Art. 163. A não cumulatividade do imposto é efetivada pelo sistema de crédito, atribu-

ído ao contribuinte, do imposto relativo a produtos entrados no seu estabelecimento, para 
ser abatido do que for devido pelos produtos dele saídos, num mesmo período, conforme 
estabelecido neste Capítulo (Lei nº 5.172, de 1966, art. 49).

§ 1º O direito ao crédito é também atribuído para anular o débito do imposto referente 
a produtos saídos do estabelecimento e a este devolvidos ou retornados.

§ 2º Regem-se, também, pelo sistema de crédito os valores escriturados a título de 
incentivo, bem assim os resultantes das situações indicadas no art. 178.

Seção II
Das espécies dos créditos
Subseção I
Dos créditos básicos
(...)
Art. 165. Os estabelecimentos industriais, e os que lhes são equiparados, poderão, 
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ainda, creditar-se do imposto relativo a MP, PI e ME, adquiridos de comerciante atacadista 
não contribuinte, calculado pelo adquirente, mediante aplicação da alíquota a que estiver 
sujeito o produto, sobre cinquenta por cento do seu valor, constante da respectiva nota 
fiscal (Decreto-Lei nº 400, de 1968, art. 6º).” [destacou-se]

A quase totalidade dos créditos pretendidos pela impetrante foi 
glosada pelo Fisco, por entender que simplesmente inexistiam.

Para chegar a tal conclusão, o Fisco começou por analisar 
exaustivamente a situação fática da impetrante, sendo tal situação assim 
descrita no Relatório de Ação Fiscal (Evento 10, PROCADM4):

“1. Da atividade da empresa
A peticionária é empresa industrial e exportadora que trabalha no beneficiamento de 

fumo. As atividades para o beneficiamento envolvem a ressecagem do fumo recebido do 
produtor rural (genericamente denominado ‘fumo cru’), sua destala, tratamento químico 
contra pragas e embalagem em caixas padronizadas de 200 kg.

Diferentemente de outras indústrias que trabalham no ramo na região do Vale do Rio 
Pardo, a KBHC não possui vínculo direto com os fumicultores, adquirindo o fumo cru 
de outras empresas, principalmente da Kannenberg & Cia. Ltda., que também é sócia da 
KBH&C, possuindo 50% desta.

Até o advento da Lei 10.865, de 30 de abril de 2004, que instituiu a cobrança do IPI 
sobre o fumo em folha, as duas empresas trabalhavam da seguinte forma:

1. A Kannenberg & Cia. trabalhava juntamente aos fumicultores, com suporte à produção 
e aquisição do fumo cru.

2. O fumo era repassado à KBH&C, que o industrializava por encomenda.
3. As vendas no mercado interno eram feitas diretamente pela Kannenberg & Cia.
4. As vendas no mercado externo eram feitas pela KBH&C, após adquirir o fumo in-

dustrializado (normalmente por notas fiscais de venda com o fim específico de exportação 
emitidas pela Kannenberg & Cia.).

Dessa forma, as duas empresas dividiam as tarefas: a Kannenberg & Cia., com o suporte 
ao fumicultor, as compras de fumo cru e as vendas no mercado interno, e a KBH&C, com 
as tarefas de industrialização e exportação.

A partir de 01 de agosto de 2004, tal forma de funcionamento tornar-se-ia desnecessa-
riamente custosa em termos tributários, de forma que a Kannenberg & Cia. passou a vender 
o fumo cru à KBH&C para que a industrialização não mais fosse feita por encomenda, e 
sim pelo próprio exportador, não havendo, nesse caso, incidência do IPI.”

A partir do exame dos fatos e da legislação, o Fisco entendeu que a 
ora impetrante não fazia jus aos créditos pretendidos porque o artigo 
165 do RIPI/2002, antes transcrito, exigiria que houvesse incidência 
do IPI na saída do estabelecimento do produtor rural, sendo certo que a 
comerciante atacadista Kannenberg & Cia. não era contribuinte do IPI, 
limitando-se à revenda dos produtos rurais adquiridos aos fumicultores.
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Segundo o Fisco, o fumo cru adquirido pela impetrante passou a 
ser tributado pelo IPI com o artigo 41 da Lei nº 10.865, de 2004, mas 
o artigo 12 da Lei nº 11.051, do mesmo ano, excluiu da incidência do 
IPI a operação atinente ao fumo cru, quando exercida por produtor rural 
pessoa física, como ocorria no caso da impetrante, in verbis:

“Art. 12. Não se considera industrialização a operação de que resultem os produtos 
relacionados nos códigos 2401.10.20, 2401.10.30, 2401.10.40 e na subposição 2401.20 da 
Tipi, quando exercida por produtor rural pessoa física.”

Também assentou o Fisco que o artigo 165 do RIPI/2002 institui 
simplesmente um mecanismo prático para evitar que o IPI se tornasse 
cumulativo, nas situações que envolvem comerciante atacadista, 
não contribuinte do IPI, uma vez que, nesse caso, não há destaque 
de nenhum valor a título do imposto na nota fiscal. Para contornar o 
óbice, estabeleceu o legislador que o contribuinte do IPI que adquire 
de comerciante atacadista não contribuinte produto já tributado pelo 
imposto na etapa anterior pode creditar-se mediante a aplicação 
da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50% do seu valor 
constante da respectiva nota fiscal.

No caso da impetrante, contudo, o fumo cru por ela adquirido 
à coligada Kannenberg & Cia. não havia sofrido anteriormente a 
incidência do IPI, logo não havia a geração de nenhum crédito, mesmo 
porque o beneficiamento do fumo só seria feito pela própria impetrante.

Por seu turno, a impetrante diz, em síntese, que o artigo 165 do 
RIPI/2002 prevê, sim, um crédito presumido. Isso porque, quando o 
contribuinte do IPI adquire matéria-prima, produtos intermediários e 
material de embalagem de comerciante atacadista não contribuinte, 
a nota fiscal não destaca o pagamento de IPI, não havendo assim 
condições de saber se houve anteriormente a incidência do imposto.

A argumentação da impetrante mostra-se, a meu ver, bastante frágil, 
tanto do ponto de vista dos fatos quanto do ponto de vista normativo.

Com efeito, como bem descrito no Relatório de Ação Fiscal, a 
impetrante, contribuinte do IPI, atuava, à época dos fatos constitutivos 
do direito (ano de 2005), em parceria com a sociedade comerciante 
atacadista Kannenberg & Cia., que era então sócia da impetrante (50% 
do capital), sendo, por isso, sociedade coligada. Enquanto a coligada 
atacadista se encarregava de comprar o fumo cru de fumicultores do 
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Vale do Rio Pardo, a impetrante promovia o beneficiamento do insumo 
(“fumo cru”) que lhe era repassado por aquela. Os créditos pretendidos, 
é de sublinhar, referem-se propriamente a fumo cru, e não a material de 
embalagem ou outros produtos intermediários. Acresce que, no modelo 
fundiário brasileiro, muitos produtos de origem animal, como aves e 
suínos, e de origem vegetal, como é o caso do fumo, são produzidos 
(mais exatamente, criados, os primeiros, e cultivado, o último), como 
insumo para o produto final, por produtores rurais pessoas físicas, em 
pequenas propriedades rurais, em regime de economia familiar, sob o 
modelo contratual da assim chamada produção integrada, atualmente 
regulada pela Lei nº 13.288, de 2016, e não por sociedades empresárias, 
como quer fazer crer a impetrante (vide, a propósito: DUTRA, E.J.; 
HILSINGER, R. A cadeia produtiva do tabaco na Região Sul do Brasil: 
aspectos quantitativos e qualitativos. Geografia Ensino & Pesquisa, v. 
17, n. 3, p. 17-33, set./dez. 2013). Assim, do ponto de vista dos fatos, 
é inverossímil que a impetrante desconhecesse que o fumo cru por ela 
adquirido, tendo sido produzido na origem por fumicultores pessoas 
físicas, em regime de economia familiar, sob o modelo da produção 
integrada, não era tributado pelo IPI. Tal fato, que é o ordinário, não 
precisa, evidentemente, ser provado, pois é o extraordinário que se 
prova, enquanto o ordinário se presume.

Também do ponto de vista normativo é insustentável a argumentação 
da impetrante, no sentido de que o artigo 165 do RIPI/2002 prevê um 
crédito presumido, ou seja, um benefício fiscal.

Primeiro, deve-se observar que o artigo em tela está inserido na 
Subseção I – Dos Créditos Básicos, a qual está apartada da Subseção 
III – Dos Créditos como Incentivo e da Subseção V – Do Crédito 
Presumido. Ora, segundo afirma o tributarista Ricardo Lobo Torres, já na 
1ª edição, de 1983, do seu livro Restituição de tributos (Rio de Janeiro: 
Forense. 361 p.), o RIPI há muito usa a expressão crédito básico para 
diferençá-lo do crédito benefício fiscal. Conforme esse mesmo autor, o 
crédito básico deve ser “real ou verdadeiro, ou seja, deve corresponder 
a imposto pago na operação anterior” (op. cit., p. 224-226), o que se 
opõe, evidentemente, à natureza dos créditos concedidos a título de 
benefício fiscal.

Em segundo lugar, o artigo 165 do RIPI/2002 evidencia que se trata 
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de um crédito de imposto, ou seja, relativo a um imposto que incidiu 
em operação anterior (crédito real ou verdadeiro), e não de um simples 
crédito criado pelo legislador (crédito presumido ou simbólico), 
observada a particularidade de que, não havendo destaque do valor do 
imposto na nota fiscal, em relação à operação anterior, por envolver 
não contribuinte, o legislador estabeleceu um mecanismo alternativo de 
apuração do crédito, indicando que será calculado mediante a aplicação 
da alíquota a que estiver sujeito o produto, sobre 50% do seu valor, 
constante da respectiva nota fiscal.

Acresce que, a adotar-se a tese de que o artigo 165 do RIPI/2002 
albergaria o direito a um crédito presumido, ter-se-ia grave afronta ao 
princípio constitucional da isonomia, por isso que, em algumas situações, 
como a da impetrante, que adquire fumo cru sem a incidência do IPI, 
haveria direito a benefício fiscal (crédito presumido), ao passo que, nas 
situações em que o contribuinte adquire produtos intermediários ou 
material de embalagem (quase sempre tributados), em vez de insumos 
não tributados (como o fumo produzido por fumicultores em regime de 
economia familiar), haveria direito apenas a crédito básico.

Por fim, é de destacar que os benefícios fiscais setoriais, entre os quais 
deveria ser incluído o crédito presumido pretendido pela impetrante, 
têm existência temporária, ligando-se a fatores conjunturais. Todavia, 
a norma do artigo 165 do RIPI/2002 é simples reprodução do artigo 6º 
do DL nº 400, de 1968, o qual altera a legislação pertinente ao IPI, e 
atualmente consta do art. 227 do RIPI/2010 (Decreto nº 7.212, de 2010). 
Fica, pois, evidenciado que essa norma, que já está por completar meio 
século de vigência, não é nenhum benefício fiscal setorial, mas apenas 
uma técnica de concretização do princípio constitucional da não 
cumulatividade no caso específico de venda de produto industrializado 
por comerciante atacadista, não contribuinte do IPI, tendo incidido o 
tributo em momento anterior.

Assim, entendo que agiram acertadamente as várias instâncias fiscais 
que, mediante argumentação sólida e exauriente, apoiada no exame dos 
fatos da causa e da legislação de regência do IPI, glosaram os créditos 
pretendidos pela impetrante, por não incidir, no caso concreto, a norma 
do artigo 165 do RIPI/2002 e do artigo 6º do DL nº 400, de 1968.

Impõe-se, pois, denegar o mandado de segurança.
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Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação e à remessa 
oficial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002551-95.2015.4.04.7208/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona

Apelante: Cadence Indústria e Comércio Ltda.
Advogado: Dr. Nilton André Sales Vieira

Apelada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Embargos à execução de sentença. IPI. Importador 
comerciante. Desembaraço aduaneiro e saída do estabelecimento 
comerciante. Bitributação. Trânsito em julgado. Inaplicabilidade 
do art. 166 do CTN em execução de sentença. Aplicação restrita ao 
processo de conhecimento. Violação à coisa julgada. Suficiência dos 
documentos. Cálculo judicial. Excesso de execução. Sucumbência 
recíproca. Sucumbência mínima.

1. O título executivo transitado em julgado reconheceu indevida a 
incidência do IPI na saída dos produtos de procedência estrangeira do 
estabelecimento do importador, devendo ser restituídos, pela Fazenda 
Pública, os valores recolhidos a tal título.

2. A discussão relativa à aplicação do art. 166 do CTN está preclusa, 
tendo a sentença, por tal motivo, violado a coisa julgada, porque afastou 
o direito à restituição, já devidamente reconhecido, por fundamento 
legal cuja aplicação não mais tem espaço na execução de sentença e 
nos embargos.

3. Na ação de repetição de indébito de tributos indiretos, não se 
pode relegar à liquidação a comprovação do não repasse do encargo 
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financeiro ao consumidor final, já que diz respeito à legitimidade da 
parte e à própria procedência do pedido formulado na demanda, temas 
que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase cognitiva.

4. No caso dos autos, os documentos juntados na execução da 
sentença são suficientes para comprovar o pagamento indevido do IPI.

5. Adotado o cálculo judicial realizado no primeiro grau, que apurou 
excesso de execução.

6. Fixada a sucumbência na forma do parágrafo único do art. 86 do 
CPC e nos percentuais mínimos dos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do 
CPC, c/c o § 5º do art. 85 do CPC.

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 apelo, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 08 de novembro de 2016.
Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Trata-se de 
embargos à execução opostos pela União em face de Cadence Indústria 
e Comércio Ltda. Suscita, inicialmente, a falta dos documentos 
indispensáveis ao ajuizamento da execução, ao argumento de que não 
foi demonstrado que o IPI pago pela exequente não foi repassado ao 
adquirente das mercadorias. Invoca a aplicação do artigo 166 do CTN. 
Aponta, com base no princípio da eventualidade, excesso de execução, 
consistente em uma diferença de R$ 3.830.774,96 (três milhões, 
oitocentos e trinta mil, setecentos e setenta e quatro reais e noventa 
e seis centavos). Pretende seja a embargada instada a apresentar os 
registros individualizados das entradas e saídas para apuração do IPI, 
os itens constantes das notas fiscais de entrada e saída com indicação 
das respectivas NCM e alíquota de IPI, além de seu livro de apuração 
de IPI, inclusive os meses omissos de dezembro/2011 e fevereiro/2012.

A embargada apresentou impugnação no evento 7. Preliminarmente, 
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suscitou a preclusão no que se refere à inexistência de prova de que 
o IPI pago não tenha sido repassado ao adquirente das mercadorias. 
Argumenta que a discussão acerca da aplicação do art. 166 do CTN 
se acha preclusa, porquanto não ventilada na ação de conhecimento. 
No mérito, repisa a tese de inaplicabilidade do art. 166 do CTN, já 
que os valores discutidos referem-se àqueles recolhidos indevidamente 
após o ajuizamento da ação declaratória. Apresentou as apurações 
faltantes a fim de combater a alegação da União, no tocante à ausência 
dos registros relativos a dezembro/2011 e fevereiro/2012. Aduz que a 
apresentação dos documentos em formato digital é desnecessária, visto 
que os arquivos gerados no Sped Fiscal são extensos e que os registros de 
apuração do IPI, em que constam operações de comércio identificadas 
por CFOP, são suficientes à comprovação do crédito exequendo.

Fixados os pontos controvertidos e assentada a necessidade de 
demonstração de que a embargada suportou o ônus da exação (evento 
13), as partes foram intimadas a se manifestar.

A União reconheceu que a totalidade das vendas das mercadorias é 
realizada com produtos importados; contudo, argumenta que não ficou 
comprovado pela embargada ter ela suportado o ônus do tributo que 
pretende repetir (evento 17).

A embargada reiterou que a discussão acerca do ônus pelo pagamento 
do IPI encontra-se preclusa. Esclareceu que suas importações são 
realizadas de forma direta, sem intermediadores. Os produtos são 
adquiridos e revendidos pela própria embargada. O importador, nesse 
caso, é equiparado a uma indústria para fins de incidência do IPI no 
momento da saída da mercadoria. A apuração do IPI é feita mensalmente 
com vencimento até o vigésimo quinto dia do mês subsequente ao da 
ocorrência dos fatos geradores. E a prova decorre da apuração mensal e 
dos comprovantes de pagamento apresentados na execução.

Os autos foram remetidos à Contadoria Judiciária (evento 27).
As partes manifestaram-se acerca do cálculo judicial (eventos 31 e 32).
Sobreveio sentença que julgou procedentes os embargos, 

reconhecendo a inexigibilidade da obrigação executada nos autos 
50058051820114047208. A parte-embargada foi condenada 
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em valor 
correspondente a 3% do valor executado, atualizado pelo IPCA-E, 
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representativo do proveito econômico obtido pela embargante, 
consoante art. 85, § 3º, IV, do CPC.

Inconformada, a parte-exequente/embargada apela, alegando que: a) 
houve violação aos arts. 508 e 535 do CPC/2015, referindo os limites 
da discussão nos embargos à execução contra a Fazenda Pública, bem 
como afronta à coisa julgada. Diz que a sentença também violou o art. 
741 do CPC/73 (atual 535 do NCPC), ao admitir a discussão de matéria 
que não se encontra no rol elencado por tal dispositivo, e, também, 
ausente no art. 333, II, do CPC/73 (atual art. 373, II, do NCPC). Ressalta 
que a quantificação do indébito, que é relegada à fase de execução, diz 
respeito aos valores a serem repetidos, mas nunca à existência ou não 
do direito à própria repetição, que só pode ser definido no processo de 
conhecimento. Admitir o contrário implicaria aceitar a existência de 
uma sentença condicional, o que não existe no ordenamento jurídico 
pátrio. Afirma que, quando o CPC elenca a possibilidade de se discutir, 
em sede de embargos, qualquer causa impeditiva, modificativa ou 
extintiva da obrigação, ele é claro quanto à necessidade de que tal 
questão seja superveniente à sentença, o que, claramente, não é o caso 
dos autos, uma vez que a repetição almejada diz respeito aos valores 
recolhidos ao longo do processo de conhecimento. Refere que, ainda 
que se pudesse falar na existência de tais causas impeditivas, 
modificativas ou extintivas da obrigação, nos termos do art. 333, II, do 
CPC/73 (atual art. 373, II) e do próprio art. 741, VI, do CPC/73, em se 
tratando de processo de execução, o ônus de provar a existência de 
tais circunstâncias seria da executada-embargante, ou seja, da Fazenda 
Nacional, e não da ora apelante. Conclui que houve equívoco na 
sentença apelada, que violou o art. 741 do CPC/73, ao admitir a 
discussão de matéria que não se encontra no rol elencado por tal 
dispositivo, como também o art. 333, II, do CPC/73 (atual art. 373, II, 
do NCPC), ao repassar ao apelante o ônus que era da apelada. O título 
executivo é instrumento hábil, por si só, a comprovar a existência do 
direito do credor, de modo que o momento para a União opor a 
necessidade de comprovação da assunção do ônus econômico do IPI 
para que a apelante tivesse direito à restituição era no curso da ação de 
conhecimento e, tendo esta transitado em julgado, não mais podem ser 
discutidas essas questões em sede de embargos à execução. Diz que, em 
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não sendo contestada a legitimidade da apelante para restituir o tributo 
pago indevidamente, a partir do ajuizamento da ação, na fase cognitiva, 
e sendo a demanda julgada procedente e o título executivo constituído, 
constitui-se o direito à apelante de restituir o valor sem condicioná-la ao 
disposto no art. 166 do CTN, restando prejudicada qualquer análise 
desse dispositivo na fase executiva; b) houve violação aos arts. 9º, 10, 
505 e 507 do CPC 2015, bem como ao art. 5º, incisos LIV e LV, da 
CF/88, porque houve concordância da União quanto ao prosseguimento 
da execução e à expedição do precatório no valor incontroverso, 
impossibilitando ao juiz decidir novamente questão já apreciada. Diz 
que os embargos ajuizados pela União não abrangem todo o crédito, 
mas apenas o montante considerado excedente em seus cálculos, sendo 
que, inclusive, não houve qualquer objeção do ente no prosseguimento 
da execução pelo valor incontroverso. De outro lado, no caso em 
comento, foram diversas as oportunidades em que se manifestou o juiz 
pelo cerne da controvérsia, deixando claro que os embargos tratavam de 
excesso de execução. E também a apelada o fez, tanto ao atribuir à 
causa o valor que entendeu ser excessivo como ao concordar com a 
expedição do precatório do valor incontroverso; c) houve violação ao 
art. 492 do CPC/2015, ante a impossibilidade de o juiz proferir 
sentença extra petita e ultra petita. Argui que, confrontando-se os 
pedidos formulados pela apelada com a sentença proferida pelo juiz de 
primeiro grau, é possível verificar que a decisão concedeu provimento 
jurisdicional diferente daquele requerido nos embargos, ao reconhecer 
a inexigibilidade da obrigação executada, que em nenhum momento foi 
requerida pela apelada, caracterizando-se, assim, como extra petita. 
Sustenta que se impõe o reconhecimento da nulidade da sentença, com 
a imediata apreciação do mérito do processo por esta e. Corte nos termos 
do art. 1.013, § 3º, II, do CPC/2015, devendo ser desbloqueado o 
precatório expedido em relação ao valor incontroverso; d) d.1) a 
inaplicabilidade do art. 166 do CTN ao caso concreto (importação e 
revenda no comércio). Defende ser contribuinte de fato e de direito, de 
modo que, por esse motivo, seria inaplicável o art. 166 do CTN. Refere, 
em suma, que o contribuinte que sofre o encargo do tributo, nos dois 
momentos, é o próprio importador. Diz que afastar o direito do sujeito 
passivo da obrigação tributária ao pleito de reembolso ou condicioná-lo 
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a uma esdrúxula e antijurídica autorização do indefinível e metajurídico 
contribuinte de fato ofende os princípios da legalidade e da moralidade 
e aquele que proíbe o enriquecimento sem causa, nos termos do art. 37 
da Constituição Federal/1988. Aduz que o art. 166 do CTN, em que 
pese inserido na legislação tributária, veicula, nesta parte, norma 
específica de direito privado, que possibilita ao terceiro retomar do 
contribuinte tributário as parcelas correspondentes ao tributo 
indevidamente pago. Nesse caminho, diz que a adequada interpretação 
do art. 166 do CTN, analisado em confronto com os arts. 165, 121 e 123 
do CTN, leva ao entendimento de que é desnecessária qualquer 
autorização do contribuinte de fato ao de direito, ou deste àquele, visto 
que em nenhuma das normas supracitadas está consignado que o terceiro 
que arque com o encargo financeiro do tributo possa ser contribuinte. 
Assevera que, ainda que o consumidor sofra a repercussão financeira da 
exação, não se pode chegar ao equívoco de lhe atribuir a condição de 
sujeito passivo, ou de contribuinte, visto que ele é estranho à relação 
tributária. Aduz que as discussões relativas ao art. 166 do CTN, referidas 
na jurisprudência, só foram travadas em processo de conhecimento, não 
sendo, portanto, matéria própria de embargos; d.2) de outro lado, quanto 
à comprovação do encargo assumido pelo importador, esclarece que 
suas importações são realizadas de forma direta, isto é, os produtos são 
importados e revendidos pela própria Cadence às empresas comerciais 
atacadistas e varejistas, que não possuem livros de apuração de IPI, o 
que impede o creditamento do IPI, por serem empresas meramente 
comerciais; o IPI que incide na saída de mercadorias importadas é 
tributo interno e tem como sujeito passivo o importador exclusivamente; 
a sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança e permitiu a restituição 
do que foi pago indevidamente na saída do estabelecimento importador, 
de modo que, no 2º momento de incidência do IPI, conforme 
demonstrado, o importador é o contribuinte de direito e de fato dessa 
incidência; a prova, portanto, de que a apelante suportou o encargo 
financeiro decorre da sua apuração mensal e dos comprovantes de 
pagamento apresentados com a execução; as provas apresentadas pela 
apelante não foram impugnadas; não há dúvidas de que a apelante 
suportou o encargo pelo pagamento do tributo cuja restituição ora se 
requer, sendo que o pedido se restringe aos pagamentos efetuados após 
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o ajuizamento da ação. Ou seja, não são objeto da execução valores 
recolhidos no período que antecedeu ao protocolo da demanda; refere 
que houve manifestação expressa da apelada sobre os documentos 
apresentados pela apelante, aceitando-os como suficientes à 
comprovação do pagamento indevido do imposto pela parte; e) subsiste 
a questão relativa ao alegado excesso de execução apontado pela 
Fazenda Nacional, que deve ser examinado por esta c. Corte nos termos 
do art. 1.013, § 3º, do NCPC. Afirma que a diferença apurada pela 
Contadoria Judicial em relação ao valor pleiteado pela apelante é de 
apenas R$ 299.479,46, valor irrisório se considerada a importância total 
da execução e que representa 7,81% do valor apontado pela apelada 
como excedente. Ou seja, o excesso apontado pela apelada é muito 
maior do que o efetivamente verificado pela d. Contadoria Judicial, 
cujos cálculos devem ser acolhidos por esta e. Corte, tendo em vista sua 
imparcialidade; f) é devida a inversão dos ônus sucumbenciais ou, 
alternativamente, a sua fixação sobre o valor da causa atribuído aos 
embargos (ou do excesso verificado); g) há a necessidade de atribuição 
de efeito suspensivo ativo ao recurso, bem como pedido de tutela de 
evidência. Ao final, requereu: 1) liminarmente, a tutela de evidência 
para o fim de conferir efeito suspensivo ativo ao recurso de apelação, 
com a determinação imediata de desbloqueio do precatório expedido no 
valor incontroverso executado; 2) no mérito, dar provimento à apelação 
para julgar improcedentes os embargos à execução opostos pela União, 
invertendo-se os ônus de sucumbência; 3) subsidiariamente, em sendo 
reconhecido excesso de execução, seja admitido o cálculo da Contadoria 
Judicial para aferição do valor correto e determinada a expedição do 
precatório no valor complementar, com a inversão do ônus da 
sucumbência, tendo em vista a sucumbência mínima da apelante, ou, 
alternativamente, a distribuição proporcional da verba sucumbencial; 
4) na remota hipótese de manutenção da sentença e reconhecimento da 
inexigibilidade do título, que os honorários sejam fixados sobre o valor 
da causa, qual seja, R$ 3.830.774,96.

Apresentadas contrarrazões pela União.
No evento 2, foi proferida decisão indeferindo o pedido de efeito 

suspensivo.
No evento 6, a parte-apelante apresenta embargos de declaração, os 
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quais foram rejeitados no evento 8.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: A ação de co-
nhecimento foi ajuizada para o fim de afastar a incidência do Imposto 
sobre Produtos Industrializados (IPI) por ocasião da revenda de produ-
tos importados no mercado interno. Foi, ainda, reconhecida a restitui-
ção/compensação dos valores recolhidos indevidamente.

O e. STJ proveu o recurso especial da parte-autora, reconhecendo, 
ao julgar o EREsp 1.411.749-PR, que não é possível a incidência do 
IPI no desembaraço aduaneiro na saída dos produtos industrializados 
importados. Portanto, o título executivo transitado em julgado 
reconheceu como indevida a tributação de IPI na revenda de produto 
adquirido do exterior, de modo que restaria apenas a incidência do 
imposto no desembaraço aduaneiro.

A autora, então, promoveu a execução da sentença, no valor total de 
R$ 42.308.158,26 (quarenta e dois milhões, trezentos e oito mil, cento e 
cinquenta e oito reais e vinte e seis centavos), nº 50058051820114047208, 
que foi embargada pela Fazenda Nacional.

É importante, nesse passo, reproduzir os fundamentos da sentença 
prolatada nesses embargos, para que melhor sejam compreendidos os 
contornos da lide:

“Os presentes embargos têm por base três controvérsias.
A primeira, a questão de que nenhum dos produtos comercializados pela embargada 

está sujeito a processo de industrialização na revenda. Tal fato é demonstrado pelo registro 
CFOP 5102 (Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros), na ação principal, 
sendo irrelevante a juntada da nota fiscal de saída.

Ademais, esta questão restou incontroversa pela manifestação da própria embargante, na 
petição acostada ao evento 17, que relatou que, ao analisar as notas fiscais eletrônicas da 
embargada, não identificou a aquisição de mercadorias no mercado interno para a revenda. 
Confirmou que a totalidade de suas vendas é de produtos importados.

A segunda questão refere-se à prova de que a embargada efetivamente suportou o ônus 
financeiro sobre o tributo que pretende repetir. Alega a embargada que essa questão estaria 
preclusa, pois não foi tratada na ação de conhecimento.

Sem razão, contudo. Na fase de conhecimento, a sentença limitou-se a declarar o direito 
de restituir o tributo indevidamente recolhido, tendo assentado (ev. 12, proc. 5005805-
18.2011.4.04.7208):

‘(...) julgo procedentes os pedidos formulados para [a] determinar que a ré se abstenha 
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de cobrar o IPI nas operações de comercialização de produtos importados realizadas 
pela autora, nos moldes do artigo 46, II, do CTN; e [b] declarar o direito de serem 
compensados/restituídos os valores pagos a maior, a contar do ajuizamento da demanda, 
conforme requerido na inicial, acrescidos da taxa Selic, desde o recolhimento até a efetiva 
compensação/restituição, na forma da fundamentação supra.’

Não haveria de se cogitar, naquele momento, da efetiva assunção do encargo financeiro 
do tributo, uma vez que a sentença limitou-se a declarar a ilegalidade da incidência do IPI 
nas operações de comercialização de produtos importados realizadas pela autora e a con-
denar, genericamente, à repetição do indébito.

Em situação com similitude à presente, assinalou o então Desembargador Federal Joel 
Ilan Paciornik, em voto proferido na APELREEX 2007.71.00.045622-5 (TRF4, Primeira 
Turma, relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 25.08.2010), que, limitando-se a sentença a reco-
nhecer o direito à repetição do indébito, sem quantificar o valor efetivamente devido, não 
cabe exigir-se, naquele momento, prova sobre a extensão do direito reconhecido:

‘Considerando que, nesse momento processual, o provimento jurisdicional limita-se 
a reconhecer o direito à restituição dos valores pagos indevidamente ou a maior, é des-
necessária a juntada das declarações de ajuste anual do imposto de renda, pois a sentença 
não quantificou os valores correspondentes ao direito reconhecido. Evidentemente, esses 
documentos não consistem em prova do fato constitutivo do direito do autor, bastando 
a demonstração da incidência indevida do tributo sobre as verbas indenizatórias. Não 
compete ao contribuinte comprovar que o imposto foi efetivamente recolhido pela fonte 
pagadora, até porque a Receita Federal tem acesso não só às declarações de rendimentos 
de pessoas físicas, mas também às declarações de imposto retido na fonte prestadas pelas 
entidades pagadoras.

Da mesma forma, mostra-se inútil e irrelevante à Fazenda demonstrar, na fase de conhe-
cimento, a eventual compensação ou restituição efetivada na via administrativa, uma vez 
que a apuração do quantum debeatur acontecerá quando houver a execução do julgado. A 
prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito declarado pela sentença deve 
ser feita após a liquidação, ocasião em que serão confrontados os cálculos apresentados 
pelo credor.’ (sem grifos no original)

A apuração do crédito, em sendo ilíquida a sentença, resta relegada à fase executiva, 
de onde se haverá de apurar, nos termos do item b do dispositivo sentencial, os valores 
pagos a maior.

Assim, por não se tratar de questão que diz com a indevida incidência do tributo, objeto 
da fase de conhecimento; mas com a quantificação do indébito e com ‘prova de fato extin-
tivo, modificativo ou impeditivo do direito declarado pela sentença’, não fica acobertada 
pela eficácia preclusiva do revogado art. 474 do CPC de 1973, atual art. 508 do NCPC.

Impende, desse modo, analisar se o invocado art. 166 do CTN tem aplicação no julga-
mento destes embargos. Assim dispõe a norma:

‘Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 
respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado 
a recebê-la.’

Na espécie, o tributo questionado é o IPI, cujo encargo financeiro é repassado ao consu-
midor final da mercadoria, sendo espécie de tributo indireto, pelo que a restituição sujeita-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 295-356, 2017314

-se ao regime do art. 166 do CTN. Assim, a repetição depende de demonstração de que o 
contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo. Nesse 
sentido é a orientação jurisprudencial consolidada, inclusive, pela SÚMULA 546, STF, 
verbis: ‘Cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão 
que o contribuinte de jure não recuperou do contribuinte de facto o quantum respectivo’.

Em igual norte a jurisprudência do STJ e do TRF da 4ª Região:
‘PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO 

ESPECIAL. IPI. TRIBUTO INDIRETO. COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO. LEGITI-
MIDADE. CONTRIBUINTE DE DIREITO. COMPROVAÇÃO DO NÃO REPASSE 
DA EXAÇÃO. NECESSIDADE. ART. 166 DO CTN. 1. A jurisprudência desta Corte 
Superior é firme no sentido de que a legitimidade do contribuinte de direito para postular 
a restituição ou a compensação de indébito relativo a tributo indireto (no caso dos autos, 
o IPI) está condicionada à comprovação do não repasse da exação, na forma do art. 166 
do CTN. Precedentes: AgRg no REsp 1.233.729/SC, rel. Ministro Benedito Gonçalves, 
Primeira Turma, julgado em 24.09.2013, DJe 30.09.2013; AgRg no REsp 1.058.309/SC, 
rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02.12.2010, DJe 14.12.2010; REsp 
1.366.622/SP, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 
23.04.2013, DJe 20.05.2013; REsp 1.191.860/SC, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, 
julgado em 01.03.2011, DJe 14.04.2011. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ 
(AgRg no REsp 1.222.542/SC, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 
06.08.2015, DJe 20.08.2015)

‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. FALTA 
DE PREQUESTIONAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 282 DO STF. SÚMU-
LA Nº 211 DO STJ. ICMS. PEDIDO DE APROVEITAMENTO. COMPENSAÇÃO DE 
EXAÇÃO RECOLHIDA INDEVIDAMENTE. IPI. FRETE. INAPLICABILIDADE DA 
REGRA DO ART. 166 DO CTN NAS HIPÓTESES DE CREDITAMENTO. APLICA-
BILIDADE NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO (COMPENSAÇÃO/RESTITUIÇÃO). 1. A 
compensação ou restituição de tributos indiretos (ICMS ou IPI) exige que o contribuinte 
de direito comprove que suportou o encargo financeiro ou, no caso de tê-lo transferido a 
terceiro, estar por este expressamente autorizado a pleitear a repetição do indébito, nos 
termos do art. 166 do CTN. Precedente: AgRg no AgRg no REsp 752.367/SC, rel. Minis-
tro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15.10.2009. 2. A e. Primeira Turma, 
em hipótese análoga, decidiu que: ‘1. ‘Não se exige, para o reconhecimento do direito ao 
creditamento de valor de tributo, no âmbito da sistemática da não cumulatividade, a prova 
da assunção do encargo financeiro correspondente ou a autorização daquele que o assumiu, 
porque a norma do art. 166 do CTN aplica-se exclusivamente à hipótese de repetição de 
indébito. Precedentes do STF e do STJ’ (REsp nº 469.616/RJ, 1ª T., de minha relatoria, 
DJ de 04.04.2005). 2. Embora o pedido inicial o mencione, o pretendido crédito não tem 
por causa o mecanismo da não cumulatividade, sendo decorrência, sim, de recolhimento 
indevidamente realizado a maior por imposição de norma declarada inconstitucional pelo 
STF, adequando-se a pretensão, pois, à previsão do art. 165 do CTN. Dessa forma, o pedi-
do de creditamento não pode ser deferido, pois não guarda relação com a causa de pedir 
(pagamento indevido). 3. Tratando-se de pagamento indevido, o ressarcimento dos créditos 
só poderia ser feito mediante repetição de indébito (restituição ou compensação), pedido 
diverso do formulado na inicial, razão pela qual deve ser denegada a ordem. 4. Ainda que 
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o pleito inicial fosse adequado à causa de pedir (fatos do mundo fenomênico que invocaram 
a provocação da tutela jurisdicional), no sentido da restituição ou da compensação, melhor 
sorte não assistiria à recorrente, pois, tratando-se de pedido de compensação ou restituição, 
aplica-se o disposto no art. 166 do CTN, e, no caso, não houve comprovação da assunção 
do encargo financeiro. 5. A comprovação da ausência de repasse do encargo financeiro 
correspondente ao tributo, nos moldes do art. 166 do CTN e da Súmula 546/STF, é exigida 
nas hipóteses em que se pretende a compensação ou a restituição de tributos indiretos, como 
o ICMS’ (REsp 787.547/SP, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado 
em 13.12.2005, DJ 13.02.2006, p. 713). (...)’

‘TRIBUTÁRIO – IPI – ISENÇÃO E ALÍQUOTA ZERO – PRINCÍPIO DA NÃO 
CUMULATIVIDADE – COMPENSAÇÃO E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – ARTIGO 
153, II, DA CF. CTN, ART. 49 – NÃO INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA 
E JUROS – TRANSFERÊNCIA DO ENCARGO FINANCEIRO – ART. 166 DO CTN. 
1. A egrégia Primeira Seção desta Corte firmou entendimento no sentido de que os tribu-
tos que, por sua natureza, comportam transferência do respectivo encargo financeiro são 
somente aqueles em relação aos quais a própria lei estabeleça dita transferência. 2. O IPI 
é tributo de natureza indireta, uma vez que o contribuinte de fato é o consumidor final da 
mercadoria objeto da operação, visto que a empresa, que repassa no preço da mercadoria 
o imposto devido, recolhendo posteriormente aos cofres públicos o imposto já pago pelo 
consumidor final, não assume a respectiva carga tributária. Opera-se, assim, no caso do IPI, 
a substituição legal no cumprimento da obrigação, do contribuinte de fato pelo contribuinte 
de direito, inadmitindo-se a repetição do indébito e a compensação do referido tributo, 
sem a exigência da prova da repercussão. (...)’ (REsp 397.825/RS, rel. Ministro Luiz Fux, 
Primeira Turma, julgado em 07.11.2002, DJ 02.12.2002, p. 234)

‘TRIBUTÁRIO. INCLUSÃO DO VALOR DO FRETE NA BASE DE CÁLCULO 
DO IPI. INCONSTITUCIONALIDADE. REPETIÇÃO DE VALORES PRETÉRITOS. 
IMPOSTO INDIRETO. PROVA DO NÃO REPASSE DO ENCARGO. ART. 166 DO 
CTN. EXIGÊNCIA. 1. As despesas de frete não estão inseridas na base de cálculo do IPI, 
consoante já decidido pela Corte Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstituciona-
lidade na AC nº 96.04.28893.8/PR, rel. Des. Federal Dirceu de Almeida Soares, DJU de 
11.08.2004. 2. O IPI é um tributo indireto que, por sua natureza, comporta a transferência 
do respectivo encargo financeiro a terceiro. 3. O recolhimento de IPI efetuado a maior, em 
face da inclusão indevida do valor do frete na base de cálculo, é a típica situação em que o 
contribuinte busca a restituição/compensação de valores pagos indevidamente ao Fisco, em 
que imprescinde a comprovação da não transferência do respectivo encargo ao consumidor 
final, nos termos do art. 166 DO CTN. 4. Apelações e remessa oficial desprovidas.’ (TRF4, 
AC 2006.71.13.003168-4, Primeira Turma, relator Joel Ilan Paciornik, D.E. 05.08.2008) 
(sem grifos no original)

Sendo assim, para a restituição aqui pretendida, deveria o autor, contribuinte de direito, 
comprovar que suportou o encargo, sem o repassar ao contribuinte de fato, prova essa ausente 
nos autos, o que torna inexigível a obrigação (arts. 535, II, e 917, I, do CPC).

A terceira questão ventilada nos embargos, invocada em caráter eventual pela embar-
gante, referente ao excesso da execução, resta prejudicada, em face do reconhecimento da 
inexigibilidade da obrigação.

Por fim, no que toca ao prosseguimento da execução pelo valor incontroverso, ordenada 
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ao ev. 43 do feito executivo (50058051820114047208), é de se corrigir o andamento da-
quele feito, porquanto os embargos se referem à totalidade do débito, e apenas em caráter 
eventual, se superado o pedido principal, a parte dele, consoante se extrai do documento 
INIC1, ev. 1, dos presentes embargos:

‘Requer, ainda, nos termos do art. 284 do CPC, sob pena de indeferimento da inicial, 
a intimação da embargada, para trazer aos autos os documentos aptos a comprovar a as-
sunção do ônus econômico do tributo e, em formato digital (banco de dados), os registros 
individualizados das entradas e saídas para apuração do IPI, os itens constantes das notas 
fiscais de entrada e saída com indicação das respectivas NCM e alíquota de IPI, além de seu 
livro de apuração de IPI, inclusive os meses omissos de dezembro/2011 e fevereiro/2012.

Não cumprida qualquer uma das diligências, requer a extinção do feito, nos termos do 
art. 267, I, do CPC.

Atendendo ao princípio da eventualidade, caso V. Exa. entenda pela desnecessidade 
de juntada de novos documentos, requer que seja adotado o cálculo efetuado pela Receita 
Federal, em anexo.’

Desse modo, uma vez que os embargos se referem ao total em execução, não havendo 
valor incontroverso, há de se oficiar ao e. TRF da 4ª Região, para bloqueio do precatório 
nº 150060619, expedido no processo de execução, até trânsito em julgado da presente 
decisão.”

Inicialmente, cabe registrar que, ao embargar a presente execução 
de sentença, a União alegou, como visto do relatório, que não constou, 
na inicial da execução, a prova de que o ônus pelo IPI pago na saída do 
estabelecimento não tenha sido repassado ao adquirente das mercadorias. 
Ao contrário, disse que as notas de saída apresentadas incluem, no valor 
total da fatura, os destaques de IPI na saída, indicando que esses valores 
foram repassados aos adquirentes dos produtos comercializados. 
Requereu a aplicabilidade do disposto no art. 166 do CTN, concluindo 
pela necessidade de a embargada trazer aos autos documentos aptos a 
comprovar a assunção do ônus econômico do tributo.

É importante reproduzir os termos do referido dispositivo legal:
“Art. 166. A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do 

respectivo encargo financeiro somente será feita a quem prove haver assumido o referido 
encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a terceiro, estar por este expressamente autorizado 
a recebê-la.”

Cabe esclarecer que a Fazenda Nacional embargou a totalidade da 
execução da sentença, ao contrário do que quer fazer crer a apelante. 
O que a apelada expressamente aduziu, em razão do princípio da 
eventualidade, foi um excesso de execução de R$ 3.830.774,96 (três 
milhões, oitocentos e trinta mil, setecentos e setenta quatro reais e 
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noventa e seis centavos). Ao final da petição inicial dos embargos, 
asseverou: “Não cumprida qualquer uma das diligências, requer a 
extinção do feito, nos termos do art. 267, I, do CPC”. Assim, constata-se, 
sem sombra de dúvida, que a Fazenda Nacional impugnou totalmente a 
execução da sentença.

Por outro lado, observando os autos do processo de conhecimento, 
verifico que o título executivo transitado em julgado limitou-se a declarar 
o direito de restituir o tributo indevidamente recolhido. Não houve, 
no decorrer da demanda, discussão acerca da aplicação do art. 166 do 
CTN. Quanto a esse aspecto fundamental, acolho as razões do apelo, 
porque entendo que, em não sendo contestada a legitimidade da apelante 
para restituir o tributo pago indevidamente, a partir do ajuizamento 
da ação, na fase cognitiva, e sendo a demanda julgada procedente e 
o título executivo constituído, reconheceu-se definitivamente o direito 
da apelante de restituir o valor, sem condicioná-la ao disposto no art. 
166 do CTN, restando prejudicada qualquer análise desse dispositivo 
na fase executiva e de embargos.

De fato, entendo que todas as discussões pertinentes à aplicação do 
art. 166 do CTN devem ser veiculadas no processo de conhecimento, 
como forma a obstar o direito da parte adversa, na forma preconizada 
pelo revogado art. 333, inciso II, do CPC/73, atual art. 373, inciso II, 
do CPC/2015.

Assim, a discussão relativa à aplicação do art. 166 do CTN está 
preclusa, tendo a sentença, por tal motivo, violado a coisa julgada, 
porque afastou o direito à restituição, já devidamente reconhecido, por 
fundamento legal cuja aplicação não mais tem espaço na execução e 
nos embargos.

Nesse sentido, o seguinte precedente do e. Superior Tribunal de 
Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISSQN. CONTRIBUINTE DE DIREITO. 
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENCARGO FINANCEIRO. CTN, ART. 166. NÃO COM-
PROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRECEDENTES.

1. Na ação de repetição de indébito, em se tratando de tributos indiretos, é indispensável 
a comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final (REsp 1.131.476, 
Min. Luiz Fux, DJe 01.02.10, julgado pela 1ª Seção como representativo da controvérsia). 
Ademais, não se pode relegar à liquidação a referida prova, já que diz respeito o fato à 
legitimidade da parte e à própria procedência do pedido formulado na demanda, temas 
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que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase cognitiva (REsp 969.472, 1ª 
Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.10.07).

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1.028.031/RJ, rel. 
Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 18.09.2012, DJe 25.09.2012)

Colhe-se do voto o seguinte excerto:
“Com efeito, não se pode relegar à liquidação a prova de um fato que diz respeito à 

legitimidade da parte e à própria procedência do pedido formulado na demanda, temas 
que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase cognitiva. A manter-se a tese 
do acórdão recorrido, ter-se-ia configurada típica sentença condicional, ensejando a possi-
bilidade de, não provado o fato na liquidação, ter-se de reabrir a fase cognitiva, para, em 
verdadeiro juízo rescisório superveniente, reconhecer a ilegitimidade ativa e a improcedência 
do pedido formulado na demanda. Esse é o entendimento do STJ, adotado em situações 
análogas (v.g.: REsp 969.472, 1ª Turma, Min. Teori Albino Zavascki, DJ de 08.10.07).”

Na mesma linha, os seguintes julgados mais recentes:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ISS. LOCAÇÃO DE BEM MÓVEL. REPE-

TIÇÃO DE INDÉBITO. NATUREZA JURÍDICA. MATÉRIA PACIFICADA. RECURSO 
REPETITIVO. REPASSE DO ENCARGO DO ISS AO LOCADOR. REVOLVIMENTO 
DE FATOS. PROVAS. SÚMULA 7/STJ. ILEGITIMIDADE ATIVA PARA A QUESTÃO 
REPETITÓRIA.

1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.131.476/RS, submetido ao rito do art. 
543-C do CPC, ratificou o entendimento no sentido de que o ISS é tributo que permite 
sua dicotomização como tributo direto ou indireto e a pretensão repetitória de valores 
indevidamente recolhidos a título de ISS incidente sobre a locação de bens móveis assume 
natureza indireta.

2. A alteração das conclusões adotadas pelo acórdão recorrido a respeito da não demons-
tração de que a agravante teria suportado o encargo referente ao ISS, tal como colocada a 
questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-
-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, a teor do óbice 
previsto na Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Na ação de repetição de indébito de tributos indiretos, não se pode relegar à liqui-
dação a comprovação do não repasse do encargo financeiro ao consumidor final, ‘já que 
diz respeito o fato à legitimidade da parte e à própria procedência do pedido formulado na 
demanda, temas que, portanto, devem necessariamente ficar exauridos na fase cognitiva’ 
(AgRg no REsp 1.028.031/RJ, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 
25.09.2012) Precedentes: REsp 1.434.438/ES, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, 
DJe 25.03.2014; AgRg no AREsp 352.883/SC, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, DJe 25.09.2013.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 601.339/SP, rel. 
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26.05.2015, DJe 08.06.2015)

Ainda: REsp 1.434.438/ES, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, julgado em 25.02.2014, DJe 25.03.2014; AgRg no AREsp 
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352.883/SC, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado 
em 17.09.2013, DJe 25.09.2013.

No que se refere à concordância da União com a expedição do 
precatório, sem razão a apelante. Realmente, dos autos da execução 
correlata, nº 50058051820114047208, constata-se que houve equívoco 
no despacho do evento 43, devidamente corrigido pela sentença, 
porque a execução foi inteiramente embargada. Como já salientado, o 
excesso alegado foi apontado pela Fazenda em atenção ao princípio da 
eventualidade.

Resta o exame da quantia devida.
Inicialmente, verifico que existe a prova do recolhimento indevido 

do IPI. Examinando-se a petição do evento 33 destes embargos e os 
documentos juntados no evento 35, especialmente o documento 6, da 
execução de sentença, fica bem evidente o recolhimento reconhecido 
como indevido do IPI (o código da receita é 5123).

Portanto, os documentos juntados no evento 35 da execução da 
sentença são suficientes para comprovar o pagamento indevido; tal 
informação também é corroborada pelo fato de que a Fazenda Nacional 
conseguiu apurar um excesso de execução de aproximadamente 
3 milhões de reais. Assim, não obstante as razões dos embargos à 
execução, lastreadas em informação fiscal que referiu a necessidade de 
apresentação de outros documentos, o fato é que a União apresentou 
a quantia que entendeu devida, sendo relevante notar que a sua maior 
insurgência referiu-se à falta de prova quanto à ausência de repasse do 
ônus financeiro.

Acrescento, ainda, quanto aos documentos apontados como 
necessários pela apelada, que a referência à NCM (Nomenclatura 
Comum do Mercosul) é despicienda, porquanto as guias Darfs se 
apresentam suficientes, visto que elas, cotejadas com os documentos 
obrigatórios apresentados à administração tributária, periodicamente, 
relativos ao IPI, já seriam suficientes para que a executada/embargante 
promovesse e verificasse quaisquer incongruências de alíquotas e 
eventuais irregularidades. A propósito, e por pertinente, não há indicativo 
de que os documentos de IPI apresentados, periodicamente, à Receita 
Federal pela recorrente contenham quaisquer vícios. Logo, presumem-
se corretos os recolhimentos demonstrados a partir das Darfs juntadas 
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nos autos.
Há, porém, excesso de execução, conforme apontado no cálculo 

judicial, com o qual, ressalte-se, anuiu a exequente (evento 33); a 
Fazenda Nacional reiterou o cálculo apresentado com a inicial (evento 
31).

Examinando o cálculo judicial (evento 27), verifico que ele está de 
acordo com o título executivo transitado em julgado, razão pela qual o 
homologo.

No entanto, condiciono a liberação do precatório ao trânsito em 
julgado destes embargos, tendo em vista que a Fazenda Nacional 
impugnou a totalidade da execução, e não apenas parte dela, conforme 
consta na fundamentação precedentemente feita neste voto.

Em razão da sucumbência recíproca, em princípio ambas as partes 
devem ser condenadas a pagar honorários advocatícios à parte adversa. 
No entanto, no presente caso, a sucumbência não foi na mesma 
proporção. A União Federal sucumbiu em maior parte, tendo em vista 
que, embora tenha elaborado um cálculo de excesso de execução, 
verifica-se que embargou todo o valor executado, ao passo que restou 
reconhecido neste julgamento apenas o excesso de execução encontrado 
pela Contadoria. Assim, a sua sucumbência representa todo o valor 
encontrado pela Contadoria Judicial. A parte-exequente/embargada 
sucumbiu na menor parte, tendo em vista que houve pequena diferença 
entre o valor executado e o valor pelo qual deverá prosseguir a execução 
da sentença (cálculo judicial). A sua sucumbência, então, representa a 
diferença entre o valor executado e o valor pelo qual deverá seguir a 
execução de sentença (cálculo judicial).

Portanto, considerando todas as quantias discutidas nestes autos, 
tenho pela sucumbência mínima da parte-exequente/embargada/
apelante, razão pela qual condeno somente a União em honorários de 
sucumbência, na forma do parágrafo único do art. 86 do CPC. Tendo 
em vista que a sucumbência da União equivale à sua condenação e que 
tal quantia representa aproximadamente 47.000 (quarenta e sete mil) 
salários mínimos, arbitro a verba honorária, em favor da apelante, nos 
percentuais mínimos dos incisos I a IV do § 3º do art. 85 do CPC, de 
acordo com o escalonamento previsto no § 5º do mesmo art. 85 do CPC.

Em face do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro em 1% os 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 295-356, 2017 321

honorários advocatícios neste momento fixados.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao apelo, nos termos 

da fundamentação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5003461-34.2015.4.04.7205/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique
Rel. p/ acórdão: A Exma. Sra. Juíza Federal Claudia Maria Dadico

Apelante: Confiança Comércio Exterior Ltda.
Advogados: Dr. Nelson Antonio Reis Simas Junior

Dr. Douglas Heidrich
Apelada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Taxa de utilização do Siscomex. Portaria MF nº 257, de 2011. 
Reajuste de valores. Excesso.

É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização do 
Siscomex pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal 
excesso.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
maioria, dar parcial provimento à apelação da parte em menor extensão, 
nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 17 de novembro de 2016.
Juíza Federal Claudia Maria Dadico, Relatora.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de ação 
ordinária, ajuizada por Confiança Comércio Exterior Ltda., contra a 
União – Fazenda Nacional, visando ao reconhecimento da ilegalidade e 
da inconstitucionalidade da taxa Siscomex, instituída pela Lei 9.716/98, 
ou, alternativamente, do aumento operado pela Portaria MF 257/2011. 
Consequentemente, busca seja declarado o direito à restituição ou à 
compensação dos valores recolhidos nos cinco anos antecedentes ao 
ajuizamento da ação.

Regularmente instruído, sobreveio sentença (ev. 23), julgando 
improcedente o pedido e extinguindo o feito, com resolução do mérito, 
nos termos do art. 269, I, do CPC. A autora foi condenada ao pagamento 
das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor 
da causa, nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Apela a parte-autora (ev. 38). Alega nulidade da sentença, ao 
argumento de que relevantes causas de pedir deixaram de ser apreciadas 
pelo julgador monocrático. Defende a existência de ilegalidades e 
inconstitucionalidades na instituição da taxa de utilização do Siscomex. 
Ainda, suscita a inconstitucionalidade e a ilegalidade da majoração da 
taxa, operada pela Portaria MF 257/2011. Requer a reforma da sentença.

Com contrarrazões (ev. 37), vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: 

Nulidade da sentença 

Da leitura da decisão monocrática, é possível verificar que os 
argumentos suscitados pela parte foram enfrentados de maneira 
suficiente à solução do feito. Não há se falar em omissão no exame das 
questões, mas apenas de posicionamento diverso do pretendido pela 
parte, circunstância que não enseja o reconhecimento de nulidade da 
decisão.

Legitimidade da instituição da taxa de utilização do Siscomex 

A taxa de utilização do Siscomex foi criada pela Medida Provisória 
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1.725/1998, convertida na Lei nº 9.716/98. O art. 3º desse diploma legal 
assim dispõe:

“Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior 
– Siscomex, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Impor-
tação, à razão de:

I – R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II – R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, 

observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, 

mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação 
e dos investimentos no Siscomex.”

A taxa tem como fato gerador, em conformidade com o disposto no 
art. 145, II, da CF/88, o exercício do poder de polícia ou a utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, 
prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição. A própria 
Constituição Federal condiciona a cobrança das taxas a uma base de 
cálculo diversa da dos impostos (art. 145, § 2º).

Por sua vez, o CTN, ao dispor sobre este tipo de exação – arts. 77 
a 80 –, traz conceito idêntico ao da CF/88, denotando que, fora de tais 
particularidades, qualquer tributo denominado taxa é inconstitucional.

Diante da legislação, não há dúvida de que a taxa consiste em um 
tributo de natureza contraprestacional, ou seja, o sujeito passivo deverá 
sempre estar diretamente vinculado a uma atividade estatal do tipo 
“poder de polícia” ou de “prestação de serviço”.

A fiscalização do comércio exterior é atividade que se subsume à 
perfeição ao disposto no art. 78, caput, do Código Tributário Nacional, 
que define o poder de polícia.

Logo, o fato gerador da taxa de utilização do Siscomex é o uso do 
referido sistema, tendo como contribuinte o importador, e o produto 
da arrecadação é destinado ao Fundo Especial de Desenvolvimento e 
Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – Fundaf.

Nesse sentido, não há violação ao princípio da isonomia por 
direcionar-se a taxa apenas ao importador, uma vez que é justamente 
este o usuário do sistema cuja atividade provoca o exercício do poder 
de polícia e serve de fato gerador do tributo em foco.

Logo, não há inconstitucionalidade ou ilegalidade na cobrança da 
taxa Siscomex. Nesse sentido:
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“TRIBUTÁRIO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. ARTIGO 3º DA LEI 
9.716/98. FATO GERADOR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. MAJORAÇÃO 
PELA PORTARIA MF/257/11. CONSTITUCIONALIDADE. 1. A taxa decorrente do 
uso do Siscomex, instituída pela Lei 9.716/98 (art. 3º), está relacionada ao exercício 
do poder de polícia administrativa, na medida em que tal sistema se consubstancia no 
‘instrumento administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e 
controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, 
de informações’. 2. Não há violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da 
CF) por direcionar-se a taxa apenas ao importador, uma vez que é justamente o impor-
tador o usuário do sistema cuja atividade provoca o exercício do poder de polícia do(s) 
órgão(s) estatal(is) controlador(es) da regularidade das operações realizadas e serve de 
fato gerador do tributo em foco. 3. Conforme precedente desta Corte, ‘em que pese tenha 
havido expressiva majoração do valor da indigitada taxa, promovida pela Portaria MF nº 
257/11, não há elementos que permitam afirmar inequivocamente que o reajuste levado a 
efeito pela autoridade administrativa tenha desbordado dos parâmetros legais, mormente 
levando-se em consideração que o tributo em questão se manteve com o valor inalterado 
desde 1998, bem como a presunção de legalidade de que goza o ato administrativo que a 
elevou. O art. 97, § 2º, do CTN dispõe que ‘Não constitui majoração de tributo, para fins 
do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva base 
de cálculo’ ’ (TRF4, 2ª T., AC 50112276-92.2011.404.7000, rel. Desembargadora Federal 
Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 26.04.2014). 4. Apelação desprovida.” (TRF4, AC 
5000635-47.2015.404.7201, Primeira Turma, relator p/ acórdão Marcelo Malucelli, juntado 
aos autos em 21.08.2015)

Legitimidade da majoração da taxa de utilização do Siscomex 

A taxa de utilização do Siscomex foi criada pela Medida Provisória 
1.725/1998, convertida na Lei nº 9.716/98. O art. 3º desse diploma legal 
assim dispõe:

“Art. 3º Fica instituída a taxa de utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior 
– Siscomex, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Impor-
tação, à razão de:

I – R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II – R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, 

observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, 

mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação 
e dos investimentos no Siscomex.”

A Portaria MF 257/2011 reajustou os valores para R$ 185,00 por 
Declaração de Importação e R$ 29,50 para cada adição de mercadorias à 
Declaração de Importação, observados os limites fixados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil.
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Como se vê, não resta configurada ofensa ao princípio da legalidade 
(art. 150, I, da CF), pois a própria Lei nº 9.716/98 delegou ao ministro 
da Fazenda o estabelecimento do reajuste anual da taxa Siscomex, por 
meio de ato infralegal.

Importa destacar, ainda, que o artigo 97, § 2º, do CTN dispõe não 
consistir majoração de tributo a atualização do valor monetário da 
respectiva base de cálculo, como acontece na hipótese em comento.

Fixada essa premissa, cumpre assinalar que o reajuste da taxa não 
é desarrazoado, porque realizado após 13 anos de congelamento de 
seu valor. Especialmente se considerado que houve grande avanço 
tecnológico desde 1999 e a informática continua crescendo mais e mais 
a cada dia, com desenvolvimento dos computadores e da tecnologia da 
informação. As empresas e as pessoas estão fazendo uso da informática 
em grande escala. Houve uma verdadeira revolução em nossos hábitos 
e em nossa organização social.

Nesse sentido, reproduzo precedentes desta Corte, in verbis:
“TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADUANEIRO. TAXA DE USO DO 

SISCOMEX. CONSTITUCIONALIDADE. MAJORAÇÃO POR FORÇA DA PORTARIA 
MF 257/11. 1. A taxa decorrente do uso do Siscomex está relacionada ao exercício do poder 
de polícia administrativa, na medida em que tal sistema se consubstancia no ‘instrumento 
administrativo que integra as atividades de registro, acompanhamento e controle das ope-
rações de comércio exterior, mediante fluxo único, computadorizado, de informações’. 2. 
Não procede o argumento de que a taxa cobrada em razão do uso do Siscomex vise apenas 
remunerar a utilização de um sistema de informática criado pelo poder público, uma vez 
que, ao utilizar o sistema, o usuário efetua o seu pagamento em decorrência do acionamento 
de procedimento identificável com o exercício do poder de polícia administrativa, levado a 
efeito por intermédio dos órgãos estatais envolvidos no exame da regularidade das operações 
realizadas. 3. A taxa de utilização do Siscomex foi instituída pelo artigo 3º da Lei 9.716, de 
1998, aplicando-se às importações realizadas a partir de 1º de janeiro de 1999. 4. Em que pese 
tenha havido expressiva majoração do valor da indigitada taxa, promovida pela Portaria MF 
nº 257/11, não há elementos que permitam afirmar inequivocamente que o reajuste levado 
a efeito pela autoridade administrativa tenha desbordado dos parâmetros legais, mormente 
levando-se em consideração que o tributo em questão se manteve com o valor inalterado 
desde 1998, bem como a presunção de legalidade de que goza o ato administrativo que a 
elevou. 5. O art. 97, § 2º, do CTN dispõe que ‘Não constitui majoração de tributo, para os 
fins do disposto no inciso II deste artigo, a atualização do valor monetário da respectiva 
base de cálculo’. 6. Apelação improvida.” (TRF4, AC 5012276-92.2011.404.7000, Segunda 
Turma, relatora p/ acórdão Luciane Amaral Corrêa Münch, D.E. 26.04.2012)

“TRIBUTÁRIO. ADUANEIRO. TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA INTE-
GRADO DE COMÉRCIO EXTERIOR – SISCOMEX. CONSTITUCIONALIDADE. 
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MAJORAÇÃO PELA PORTARIA MF 257/11. POSSIBILIDADE. 1. A taxa de utilização 
do Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex foi criada pela Lei nº 9.716/98 e 
tem como fato gerador a utilização desse sistema. Não há vício de inconstitucionalidade 
na legislação que regula a taxa. 2. É legítima a majoração da taxa de utilização do Sistema 
Integrado de Comércio Exterior levada a efeito pela Portaria MF 257/2011.” (TRF4, Apela-
ção Cível nº 5000557-21.2013.404.7008, 1ª Turma, Des. Federal Jorge Antonio Maurique, 
por unanimidade, juntado aos autos em 13.09.2013)

Por outro lado, o ministro da Fazenda cumpriu o disposto no art. 
3º, § 2º, da Lei 9.716/98, pois as informações contidas na nota técnica 
conjunta justificam suficientemente o reajuste da taxa.

Desse modo, concluo que, em que pese tenha havido expressiva 
majoração do valor da taxa, não há elementos nos autos que permitam 
afirmar inequivocamente que o reajuste levado a efeito pela autoridade 
administrativa tenha desbordado dos parâmetros legais, especialmente 
levando-se em consideração que o tributo em questão se manteve com 
o valor inalterado desde 1998. Frise-se, ainda, que o ato administrativo 
que elevou a taxa, emanado pelo ministro da Fazenda, goza de presunção 
de legalidade, a qual não pode ser invalidada mediante apresentação de 
meras alegações, desacompanhadas de provas.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: A taxa de 
utilização do Sistema de Comércio Exterior – Siscomex, cabe fixar, 
primeiramente, é hígida em sua instituição pela Lei nº 9.716/98 e em 
seu regramento característico basilar.

Com efeito.
A referida taxa consubstancia tributo devido em função do exercício 

pelo Estado de seu poder de polícia na área de operação no comércio 
exterior. É divisível, na medida em que cobrada dos importadores em 
decorrência de cada procedimento de importação de bens que esses 
efetuam, parametrizada em cada uma das correspondentes declarações 
(DI). Atua, dentre os importadores mesmos, de modo igualitário, o 
que é aferível somente entre eles, a quem exclusivamente direcionada 
a exigência, desservindo a confronto o fato de não se estender aos 
exportadores, segmento que se diferencia do daqueles sob a bandeira da 
extrafiscalidade que informa a finalidade do tributo no binômio legítimo 
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do desestímulo às importações/estímulo às exportações.
Sob as apontadas premissas, vale prosseguir.
A Lei nº 9.716/98, instituidora da taxa sub examen, estabelece:
“Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior 

– Siscomex, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.
§ 1° A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Impor-

tação, à razão de:
I – R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II – R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, 

observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, 

mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação 
e dos investimentos no Siscomex.

§ 3º Aplicam-se à cobrança da taxa de que trata este artigo as normas referentes ao 
Imposto de Importação.

§ 4º O produto da arrecadação da taxa a que se refere este artigo fica vinculado ao Fundo 
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades de Fiscalização – Fundaf, 
instituído pelo art. 6° do Decreto-Lei n° 1.437, de 17 de dezembro de 1975.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se em relação às importações registradas a partir de 
1º de janeiro de 1999.”

É oportuno destacar que a objetiva autorização dada ao ministro de 
Estado da Fazenda para editar ato ao propósito do reajuste anual da taxa 
(art. 3º, § 2º), a princípio, não se ressente do pressuposto de validade. 
Isso porque, atendendo o princípio da legalidade, é a lei mesma, stricto 
sensu, que estabelece as balizas para o ato supletivo da autoridade 
administrativa designada. De toda sorte, rigorosamente, o tão só 
permissivo apontado, em si mesmo, não tem produção gravosa com 
aptidão para factibilizar o seu controle difuso, incidental, por ausente 
repercussão in concreto, senão apenas mediante controle concentrado, 
em tese, o qual, por certo, não se encontra nesta sede, visto que 
cabível o seu exercício exclusivo pelo Supremo Tribunal Federal, sob 
representação e no bojo de instrumento próprio.

Somente no ano de 2011, enfim, é que veio a ocorrer modificação nos 
valores da taxa em relação aos valores originários estabelecidos pela 
própria Lei nº 9.716/98. À guisa de reajustamento, assento evidente 
no permissivo do artigo 3º, parágrafo 2º, do mencionado diploma 
legal, o ministro de Estado da Fazenda, por meio da Portaria MF nº 
257/2011, resolveu, nos termos adiante:
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“Art. 1º Reajustar a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior 
(Siscomex), devida no Registro da Declaração de Importação (DI), de que trata o parágrafo 
1º do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 1998, nos seguintes valores:

I – R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI;
II – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadorias 

à DI, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).”

Quanto aos limites de adição de mercadorias para cada DI, deu-
lhes regulamentação a IN SRF nº 680/06, com alteração introduzida 
pela IN SRF nº 1.158/11, cuja cobrança, pelos valores majorados, teve 
direcionada aplicação às DIs registradas a partir do dia 1º de junho de 
2011, in verbis:

“Art. 13. A Taxa de Utilização do Siscomex será devida no ato do registro da DI à 
razão de:

I – R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI;
II – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadoria 

à DI, observados os seguintes limites:
a) até a 2ª adição – R$ 29,50;
b) da 3ª à 5ª – R$ 23,60;
c) da 6ª à 10ª – R$ 17,70;
d) da 11ª à 20ª – R$ 11,80;
e) da 21ª à 50ª – R$ 5,90; e
f) a partir da 51ª – R$ 2,95.
Parágrafo único. A taxa a que se refere este artigo é devida independentemente da 

ocorrência de tributo a recolher e será paga na forma do art. 11.”

Nessa equação, não obstante haver formado precedente desta 1ª 
Turma acerca da questão ora debatida, na ocasião alinhando-me pela 
incensurabilidade do reajustamento objurgado, vejo-me agora, sob 
melhor exame, compelido a concluir de modo diverso. Faço-o sob 
dúplice fundamentação.

De fato, por um lado, devo reconhecer a desconformidade do 
reajustamento pelo momento em que feito, faceando o parâmetro 
temporal autorizatório. E, em concerto com esse parâmetro, também 
devo reconhecer, no somatório, a ilegalidade da quantificação aumentada 
do tributo, a qual, às escâncaras, desborda de uma mera atualização 
monetária de valores, ou mesmo de mera e objetiva readequação 
de valores pelos referenciais estabelecidos pela lei instituidora da 
exação, alçando-se, sim, ao status de efetiva majoração substancial do 
tributo contra legis.
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Neste passo, é forte assinalar que, embora reputada hígida a 
instituição da taxa Siscomex, enquanto apropriado analisar até o 
momento, referentemente ao permissivo para o seu reajustamento na 
letra da lei, ele se manteve absolutamente inócuo por largo período. 
Não teve a mais mínima produção in concreto. Isso porque a autoridade 
administrativa simplesmente não o utilizou durante mais de doze anos.

Ora, a primeira consequência dessa inércia administrativa, ao 
invés de justificar a eleição do suposto reajustamento e tratamento 
veiculados na Portaria MF nº 257/2011 e na IN SRF nº 680/06 com a 
modificação introduzida pela IN SRF nº 1.158/11, faz por revelar, antes, 
o seu descabimento em si mesma. Ao depois, o faz por revelar vezo 
inovatório inescondível à margem da lei; aporta inovação na base de 
sua quantificação y compris na inafastável conjugação com o elemento 
temporal. Explico.

A lei, ao autorizar o reajustamento por ato supletivo de agente 
da Administração, o fez, sob o parâmetro temporal, explicitando 
periodicidade anual. Induvidosamente, pois, ao decurso de cada ano, 
a autoridade administrativa haveria de ter cuidado dos reajustamentos, 
bem demonstrada a sua vinculação às bases estabelecidas pela lei em 
função de sua dinâmica própria verificada no interregno ânuo. A prática 
do reajustamento após mais de doze anos de inércia, portanto, em si 
mesma, sob o aspecto enfocado, colide frontalmente contra o permissivo 
legal em que pretende encontrar sustentação.

Somando-se à negligência apontada, a nominal expressão de 
valores especificados nos objurgados atos infralegais mostra valores 
absolutamente desatrelados de balizas quaisquer aptas a ensejar o seu 
exame de conformidade ao cotejo com algum parâmetro que se queira 
validamente eleger. Na melhor das hipóteses para a ótica fazendária, 
se aquela omissão administrativa foi deliberada, com possível 
informação em política fiscal, ter-se-ia obrigatoriamente de entendê-la 
a modo contextual. Assim é que a sua compreensão faria por concluir, a 
fortiori, que a cada ano transcorrido, sem o reajustamento de valores, 
ter-se-ia a convalidação dos valores do ano precedente como valores 
novos, então atuais, para viger no período anual do módulo novo, de sorte 
que o reajustamento sempre estaria limitado à atualização monetária 
ou a demonstrada variação da base para a sua verificação (dentro do 
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permissivo legal, sem inovação), uma e outra, apenas e tão somente em 
função do interregno ânuo por último transcorrido, e não com termo 
inicial, para abrangentes efeitos, remissivo àquele posto na marca anual 
inaugural, qual seja a data do primeiro aniversário da edição da Lei nº 
9.716/98, quando, conquanto autorizado o reajustamento, repita-se, por 
primeiro se deu a omissão.

A União, no entanto, descurou dos limites que lhe impunha o 
permissivo legal para proceder ao reajustamento dos valores da exação, 
já no que diz com o objetivo modus pelo qual lhe fora dado fazê-
lo, consoante discorrido acima. Ora, se é fato que o fundamento da 
reserva legal, que também rege em matéria tributária (C.F., art. 150, I), 
comporta certa flexibilização na atualidade, forte na dinâmica evolutiva 
das relações estatais com seus indivíduos, de aí derivando a aceitação 
de modificações que produzem no campo tributário veiculadas em 
instrumentos infralegais, ditas por delegação, operando a modo de 
exceção a pilares constitucionais, menos fato não é que tal flexibilização 
não se eleva ao status de liberdade total a ponto de respaldar verdadeiro 
exercício arbitrário. Bem por isso, enquanto na flexibilização a lei 
dispõe sobre delegação de atribuições, que a princípio lhe são próprias e 
exclusivas enquanto emanadas do Poder Legislativo, à Administração, 
naturalmente ela não o faz em aberto, sem limites. Ela há de se conter 
em formatação muito restrita, vinculando delimitações inflexíveis, 
claras e translúcidas, sem o que, sob pena de sua própria invalidade, 
estará incorrendo em transgressão de fundamento constitucional.

Por outro lado, além dos aspectos apontados, dizendo com 
sua oportunidade e ligação com balizas necessárias – ou seja, a 
consideração de interregnos ânuos e variações verificadas em períodos 
assim delimitados –, a incompatibilidade do reajustamento advém de 
sua própria substância na correlação imediata com o parágrafo 2º do 
artigo 3º da Lei 9.716/98. É o mesmo dizer que o reajustamento da taxa 
Siscomex nos termos em que estabelecido pela Portaria MF nº 257, de 
20.05.2011, ainda que relevando a inibição decorrente daqueles antes 
mencionados limitadores, também afrontou, diretamente, os objetivos 
parâmetros estipulados pelo permissivo legal, quais sejam a variação 
dos custos de operação e dos investimentos no Siscomex, extrapolando-
os ambos. Ao apoio da assertiva, valho-me do julgamento versando 
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sobre igual questionamento levado a efeito pela douta 2ª Turma deste 
Tribunal na Apelação Cível nº 5009893-06.2014.4.04.7205 pelo voto 
condutor do relator Desembargador Federal Rômulo Pizzolatti – nele 
remissão feita à notória Nota Técnica Conjunta nº 2, de 06.04.2011, 
emitida por setores técnicos da Receita Federal do Brasil (RFB) –, 
excerto a cuja transcrição procedo:

“(...)
Cabe então examinar se realmente o aumento do valor da taxa pela utilização do Sis-

comex, determinado pela Portaria MF nº 257, de 2011, observou o critério estabelecido 
no § 2º do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 1998.

Observo que o aumento estabelecido pelo ministro da Fazenda, mediante a referida 
portaria, baseou-se na Nota Técnica Conjunta nº 2, de 06.04.2011, elaborada conjuntamente 
pelos seguintes setores técnicos da Receita Federal do Brasil: Coordenação-Geral de Tec-
nologia da Informação (Cotec), Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol) e 
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana).

De início, chama atenção o fato de que, na óptica oficial, os custos de operação e inves-
timentos no Siscomex, adotados legalmente como base para o reajuste da taxa impugnada, 
são interpretados, pela referida Nota Técnica nº 2, como compreensivos dos custos de 
‘toda a infraestrutura tecnológica necessária para o seu pleno funcionamento’, ou seja, 
considera-se em tais custos o próprio ‘parque tecnológico da RFB’. Confira-se:

‘DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO E INVESTIMENTOS DO SISCOMEX
 7. Os custos de operação do Siscomex compreendem, além do custo de produção e 

atualização do próprio sistema informatizado, os custos com a infraestrutura tecnológica 
necessária para o seu pleno funcionamento.

8. A rede de longa distância da RFB, responsável pela comunicação de dados entre 
as diversas unidades de comércio exterior desta Secretaria, é fundamental para o pleno 
funcionamento do Siscomex, por permitir que o sistema seja utilizado nas mais diversas 
localidades do Brasil. Além disso, o parque tecnológico da RFB, representado pelo número 
de computadores em utilização pelo corpo funcional da instituição, deve ser considerado 
nos custos de operação do Siscomex.

9. A tabela a seguir apresenta o aumento no volume da infraestrutura tecnológica dire-
tamente utilizada pela RFB para operação dos seus sistemas informatizados.’

Parece haver aí certa distorção ou desvio de finalidade, do ponto de vista da aplicação 
dos recursos (e não do ponto de vista tributário), visto que uma taxa cobrada apenas aos 
importadores, pela utilização de um sistema de registro de informações no âmbito do 
comércio exterior (conforme a definição do Siscomex dada pelo artigo 2º do Decreto nº 
660, de 25.09.1992), passou a servir ao custeio das despesas de operação e investimento 
do próprio parque tecnológico da Receita Federal do Brasil.

Decisivo, porém, é o confronto entre os custos de operação e investimentos, de um lado, 
e os valores arrecadados com a taxa impugnada, de outro lado, extraídos das informações 
prestadas pela Fazenda Nacional (evento 9), e inseridos, para melhor entendimento, na 
seguinte tabela:
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Ano Custos oper. e invest. Arrecadação taxa
1999 R$ 57.165.517,02 R$ 58.418.344,11
2000 R$ 29.017.101,92 R$ 66.079.620,42
2001 R$ 79.113.427,52 R$ 66.478.104,37
2002 R$ 66.498.135,11 R$ 61.787.586,63
2003 R$ 12.986.254,61 R$ 61.934.310,72
2004 R$ 99.491.084,87 R$ 72.661.457,17
2005 R$ 73.426.743,00 R$ 78.439.390,03
2006 R$ 95.000.000,00 R$ 87.655.721,61
2007 R$ 94.200.000,00 R$ 102.002.540,09
2008 R$ 124.747.903,00 R$ 118.438.573,97
2009 R$ 155.909.878,00 R$ 103.238.819,62
2010 R$ 131.331.646,82 R$ 130.753.316,83
2011 R$ 118.664.000,00 R$ 443.449.082,05
2012 R$ 644.832.689,89
2013 R$ 681.116.221,47
2014 R$ 667.717.689,18
Jan-abr 2015 R$ 212.273.995,08

Ora, confrontando-se os custos de operação e investimentos com os valores arrecadados, 
observa-se que, mesmo sem reajuste entre os anos de 1999 e 2011, o valor arrecadado com a 
taxa de utilização do Siscomex cobria, na média, tais custos, lembrando-se que esses custos 
referem-se a todo o parque tecnológico da RFB, e não a apenas parte dele. Porém, com o 
aumento estabelecido pela Portaria nº 257, de 2011, verifica-se, pelos dados acima, que 
a arrecadação corresponde a mais de 4 vezes os custos de operação e investimentos em 
todo o parque tecnológico da RFB. Eis aí o excesso, contra o qual reclama, com razão, a 
demandante.

Aliás, o excesso havido no aumento da taxa de utilização do Siscomex por meio da 
Portaria MF nº 257 é comprovado pelo próprio confronto entre o texto da Nota Técnica 
Conjunta Cotec/Copol/Coana nº 2, de 06.04.2011, e o texto da Portaria MF nº 257, de 
2011. Enquanto a nota técnica propõe um reajuste da taxa de R$ 30,00 para R$ 88,50 por 
declaração de importação, a portaria optou por aumentá-la para R$ 185,00 por declaração 
de importação. Confira-se o que diz a Nota Técnica:

‘DA PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO
14. Para suprir os crescentes custos de operação e atualização do Siscomex, propomos 

a atualização na Taxa de Utilização do Siscomex. Os valores propostos são:
– R$ 88,50 – por declaração de importação – DI;
– R$ 29,50 – para cada adição de mercadoria à DI, observados os seguintes limites:(...)’” 

(grifei)

Em conclusão, revela-se absolutamente excessiva a elevação da taxa 
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de utilização do Siscomex praticada pela Portaria MF nº 257/2011, bem 
assim o tratamento dado pelas Instruções Normativas SRF nº 680/06 e 
SRF nº 1.158/11. De rigor, nada tem a ver com atualização monetária de 
valores, tampouco com mero reajustamento de valores “conforme a 
variação dos custos de operação e dos investimentos no Siscomex”, 
na letra da lei. Ela representa uma flagrante majoração do tributo, com 
inovação em suas bases, desatendendo, por extrapolação, os parâmetros 
estabelecidos na legislação de regência (art. 3º, § 2º, da Lei 9.716/98).

Portanto, a majoração do tributo nos termos dos indigitados atos 
infralegais ressente-se de consistência; ela carece de validade. Antes 
mesmo de violar a Constituição em seus fundamentos, esboroa-se 
contra a própria Lei nº 9.716/98, induvidoso que o artigo 3º, parágrafo 
2º, desse diploma legal, com as limitações que estipula para gerar 
operacionalidade, resulta afrontado e não se presta para sustentá-la. A 
mencionada majoração, pois, é ilegal, como ilegal o é o instrumental 
que a veicula, reconhecimento bastante que cabe ser proferido aqui, 
prescindindo de questionamento em patamar maior.

Consequentemente, ausente de validade o reajustamento da taxa 
Siscomex conforme análise feita, é forte dizer que essa exação se 
mantém no igual dimensionamento em que originariamente disposta 
pela Lei nº 9.716/98, inexistindo relação jurídico-tributária que obrigue 
o importador ao seu recolhimento em valor superior. É oportuno 
acrescentar: descabe, nesta sede, efetuar-se qualquer suprimento 
na mirada de sua majoração, nem sob a elementar prática de mera 
atualização monetária por índices oficiais de correção, e menos ainda 
delucidar pela readequação de suas bases consoante variação de custos 
operacionais e de investimentos no Siscomex, haja vista ser defeso ao 
Poder Judiciário atuar como legislador positivo ou exercer função típica 
da Administração, sob pena de malferir o fundamento constitucional da 
separação dos poderes.

Deve ser acolhida a pretensão autoral, para que seja declarada a 
inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a autora ao 
recolhimento da referida taxa em valor superior àquele estabelecido 
originalmente pela Lei 9.716/98. Em decorrência desta conclusão, a 
União deve ser condenada a restituir a diferença recolhida nos moldes 
da Portaria MF 257/2011 e da IN/RFB 1.158/2011, em relação aos 
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valores originalmente estabelecidos pela Lei 9.716/1998, nos últimos 
cinco anos que antecederam ao ajuizamento da demanda.

Dos honorários advocatícios

O valor da causa é de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Fixo honorários 
advocatícios em 10% sobre o valor da causa, atendidos os parâmetros 
estabelecidos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC.

Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas 
em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, 
são suficientes para prequestionar junto às instâncias superiores os 
dispositivos que as fundamentam. Assim, deixo de aplicar os dispositivos 
legais ensejadores de pronunciamento jurisdicional distinto do que até 
aqui foi declinado. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de 
embargos de declaração tão somente para esse fim, o que evidenciaria 
finalidade procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa 
(artigo 538 do CPC).

Ante o exposto, voto no sentido de dar parcial provimento à apelação 
para acolher o pedido subsidiário.

VOTO DIVERGENTE

A Exma. Sra. Juíza Federal Claudia Maria Dadico: O voto do ilustre 
desembargador relator, com base em sólida fundamentação, negou 
provimento à apelação da parte-autora.

Acompanho o ilustre relator no que diz respeito à constitucionalidade 
da exação. Divirjo de V. Exª., entretanto, no que diz respeito à legalidade 
da majoração operada pela Portaria MF 257/2011.

Em julgamentos no âmbito da 2ª Turma, por mim relatados, proferi 
o seguinte voto:

“No concernente, a controvérsia não é nova nesta Turma, tendo sido recentemente 
julgada em acórdão assim ementado:

‘TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PODER DE POLÍCIA. COMÉRCIO EX-
TERIOR. LEI Nº 9.718, DE 1998, ART. 3º. LEGITIMIDADE. É legítima a instituição da 
taxa de utilização do Siscomex, criada pelo artigo 3º da Lei nº 9.718, de 1998, tendo como 
fato gerador o exercício de poder de polícia da União no âmbito do comércio exterior. TAXA 
DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX. PORTARIA MF Nº 257, DE 2011. REAJUSTE DE 
VALORES. EXCESSO. É excessivo o reajuste aplicado aos valores da taxa de utilização 
do Siscomex pela Portaria MF nº 257, de 2011, cabendo a glosa de tal excesso.’ (TRF4, 
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Apelação Cível nº 5009893-06.2014.404.7205, 2ª Turma, Des. Federal Rômulo Pizzolatti, 
por unanimidade, juntado aos autos em 27.05.2015)

Do inteiro teor do referido julgado extrai-se a seguinte fundamentação, a qual, para 
evitar tautologia, me permito adotar como razões de decidir, verbis:

‘A taxa impugnada tem como sujeito passivo os importadores, e foi instituída pelo artigo 
3º da Lei nº 9.716, de 1998, in verbis:

‘Art. 3º Fica instituída a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior 
– Siscomex, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da Fazenda.

§ 1º A taxa a que se refere este artigo será devida no Registro da Declaração de Impor-
tação, à razão de:

I – R$ 30,00 (trinta reais) por Declaração de Importação;
II – R$ 10,00 (dez reais) para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação, 

observado limite fixado pela Secretaria da Receita Federal.
§ 2º Os valores de que trata o parágrafo anterior poderão ser reajustados, anualmente, 

mediante ato do Ministro de Estado da Fazenda, conforme a variação dos custos de operação 
e dos investimentos no Siscomex.’

Os valores nela indicados foram reajustados pela Portaria do Ministro da Fazenda nº 
257, de 20.05.2011, in verbis:

‘PORTARIA MF Nº 257, DE 20 DE MAIO DE 2011
DOU 23.05.2011
Dispõe sobre o reajuste da Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Ex-

terior, administrada pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
O MINISTRO DA FAZENDA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 87, pa-

rágrafo único, incisos I e II, da Constituição Federal, considerando o disposto no artigo 6º 
do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 de dezembro de 1975, ratificado pelo Decreto Legislativo 
nº 22, de 27 de agosto de 1990, e no parágrafo 2º do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 26 de 
novembro de 1998, resolve:

Art. 1º Reajustar a Taxa de Utilização do Sistema Integrado de Comércio Exterior (Sis-
comex), devida no Registro da Declaração de Importação (DI), de que trata o parágrafo 1º 
do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 1998, nos seguintes valores:

I – R$ 185,00 (cento e oitenta e cinco reais) por DI;
II – R$ 29,50 (vinte e nove reais e cinquenta centavos) para cada adição de mercadorias 

à DI, observados os limites fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB).
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. 
GUIDO MANTEGA’
De início, impõe-se definir se se trata de taxa de serviço ou taxa de polícia, visto que 

um dos fundamentos da demanda é justamente o de que é taxa pela utilização de serviço 
público ilegitimamente instituída (o serviço não seria específico e divisível).

Ora, basta o exame da legislação que instituiu o Siscomex para verificar-se prima facie 
que se trata de um instrumento de controle estatal sobre a atividade dos que operam no 
comércio exterior:

‘DECRETO N° 660, DE 25 DE SETEMBRO DE 1992
Institui o Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, 
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inciso IV, da Constituição,
DECRETA:
Art. 1° Fica instituído o Sistema Integrado de Comércio Exterior – Siscomex.
Art. 2° O Siscomex é o instrumento administrativo que integra as atividades de registro, 

acompanhamento e controle das operações de comércio exterior, mediante fluxo único, 
computadorizado, de informações.’

Tem-se aí, evidentemente, não a prestação de um serviço público, mas tipicamente o 
exercício de poder de polícia, tal como definido pelo artigo 78 do Código Tributário Nacional:

‘Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública que, limi-
tando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a prática de ato ou abstenção 
de fato, em razão de interesse público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos 
costumes, à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas 
dependentes de concessão ou autorização do poder público, à tranquilidade pública ou 
ao respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos. (Redação dada pelo Ato 
Complementar nº 31, de 1966)

Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia quando desem-
penhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, com observância do processo 
legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha como discricionária, sem abuso ou desvio 
de poder.’

Afasta-se, assim, a alegação de que a taxa impugnada foi invalidamente instituída, a 
pretexto de que não se ajusta ao modelo legal de taxa de serviço (Código Tributário Na-
cional, art. 77).

De qualquer modo, o argumento da demandante continua válido mesmo em se tratando 
de taxa de polícia, visto que também esse tipo de taxa exige prestação específica e divisível, 
como bem anotou Ricardo Lobo Torres:

‘Parece-nos, entretanto, que o exercício do poder de polícia só justificará a cobrança da 
taxa se houver a prestação específica e divisível. É preciso distinguir, como fazem os admi-
nistrativistas, entre poder de polícia geral e especial. Embora no poder de polícia a atividade 
pública se exerça em benefício da coletividade, nem por isso está ausente a vantagem ou 
desvantagem individual justificadora do tributo contraprestacional. A especificidade e a 
divisibilidade, que se implicam mutuamente, significando a prática de atos autônomos em 
benefício de indivíduos distintos, servem de divisor de águas entre o exercício do poder 
de polícia suscetível de tributação pela taxa e o exercício genérico desse poder financiado 
pela receita de imposto. O STF declarou a inconstitucionalidade de taxas de segurança pelo 
policiamento ostensivo e geral, reconhecendo apenas a legitimidade das que se cobram em 
troca de atos específicos.’ (TORRES, R. L. Tratado de Direito Constitucional, Financeiro 
e Tributário. v. IV, Os tributos na Constituição. Rio de Janeiro: Renovar, 2007. p. 404-405)

Ocorre que a taxa do Siscomex é específica àqueles que registram declaração de 
importação, sendo cobrada a cada declaração de importação, o que denota sua perfeita 
divisibilidade. É legítima a taxa, pois, também sob esse aspecto.

Por outro lado, importa observar que uma taxa decorrente do exercício regular do poder 
de polícia, como é o caso da taxa impugnada, pode ter motivação extrafiscal, ao lado da 
motivação fiscal. Di-lo com clareza o já citado Ricardo Lobo Torres:

‘9.2. Taxa extrafiscal de polícia
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Às vezes a taxa incide sobre o exercício do poder de polícia, mas a sua motivação não é 
simplesmente fiscal, senão que também se apoia em considerações extrafiscais. Em outras 
palavras, a taxa incide sobre atos de polícia como emanação simultânea do poder tributá-
rio e do poder de polícia: o poder de polícia aparece como fato gerador e como finalidade 
extrafiscal.’ (op. cit., p. 403)

Devido ao componente extrafiscal da taxa impugnada, deve-se rejeitar também o ar-
gumento da demandante de que é inconstitucional por ofensa ao princípio da isonomia, já 
que cobrada apenas aos importadores, e não também dos demais usuários do Siscomex, 
entre estes os exportadores. Com efeito, a taxa questionada tem a finalidade perceptível de 
desestimular (sem impedir) as importações, buscando, no âmbito da balança comercial, o 
superávit. É natural que seja cobrada apenas aos importadores, e não aos demais usuários.

Também não procede, a meu ver, o argumento de que a taxa impugnada é ilegítima porque 
o produto da sua arrecadação foi vinculado, pela própria lei que a instituiu (§ 4º do artigo 3º 
da Lei nº 9.716, de 1998), ao Fundo Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das 
Atividades de Fiscalização – Fundaf, criado pelo artigo 6º do Decreto-Lei nº 1.437, de 17 
de dezembro de 1975. Ora, a taxa sob exame é exigida pelo exercício do poder de polícia 
no âmbito do comércio exterior, de competência da União, e o Fundaf é um fundo cujos 
recursos, em parte, são destinados à fiscalização a ser exercida pela Receita Federal, órgão 
da União, no âmbito do comércio exterior. De resto, a questão da destinação do produto 
da arrecadação da taxa não afeta a validade do tributo, pois, como afirma Geraldo Ataliba, 
pode ser constitucional um tributo e não o ser a aplicação dos recursos com ele auferidos e 
vice-versa (ATALIBA, G. Hipótese de incidência tributária. 5. ed. São Paulo: Malheiros, 
1992. p. 140).

Do mesmo modo, não há falar em ilegitimidade do reajuste da taxa por portaria, desde 
que, como no caso, o critério de reajuste tenha sido fixado pela lei formal. Atualmente, o 
princípio da legalidade tributária, especialmente em se tratando de taxas, já não tem o antigo 
significado de legalidade cerrada, visto que é lícita a complementação da lei por normas 
administrativas. A propósito, afirma Ricardo Lobo Torres:

‘14.3. Princípio da legalidade tributária e sua flexibilização
(...)
Hoje, com o refluxo dos positivismos de diferentes matizes, a questão da legalidade 

tributária passa a se colocar de outra forma. O novo relacionamento entre Estado e sociedade 
e a reaproximação entre direito e ética conduzem a que a legalidade seja vista no contexto 
mais amplo do equilíbrio entre segurança e justiça, da sua ponderação com os demais prin-
cípios constitucionais, da emergência dos conceitos indeterminados e da interação entre 
os poderes do Estado, já pela concretização normativa por parte do poder regulamentar 
do Executivo, já pela judicialização das políticas públicas, inclusive fiscais e parafiscais.

Nessa perspectiva, as taxas passam a apresentar larga faixa de indeterminação. Princi-
palmente as vinculadas ao exercício do poder de polícia, de difícil definição na sociedade 
contemporânea, carecem de complementação pelas regulações administrativas dos serviços 
em que se apoiam. O tributarista espanhol R. Falcón y Tella disse, com muita precisão: 

‘En materia de tasas, por ejemplo, raramente el legislador procede a una minuciosa 
regulación de los elementos configuradores de las mismas, dada la necessidad de tener en 
cuenta las características, a menudo cambiantes, del servicio o actividad administrativa 
que constituye en cada caso el hecho imponible; y si bien no cabe una deslegalización 
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absoluta, parece evidente que la reserva de ley ha de ser más flexible en este ámbito que 
en el de los impuestos.’

Embora o princípio da legalidade tributária, expresso no art. 150, I, CF, se aplique sem 
menor dúvida às taxas, o certo é que jamais teve a conotação de legalidade cerrada.’ (op. 
cit., p. 433-434)

Tampouco procede o argumento de que seria indevido o reajuste da taxa de utilização 
do Siscomex pela Portaria MF nº 257, de 2011, por falta de motivação e transparência. Ora, 
tratando-se tal portaria de ato normativo da Administração, e não de ato administrativo 
típico, não há falar em exigência de motivação, ao passo que a transparência ocorre por sua 
publicação no Diário Oficial. A validade do ato normativo depende do exercício regular de 
competência e da sua conformidade à lei e à Constituição, e é em relação a tais aspectos 
que se faz o controle jurisdicional.

Enfim, cabe examinar a alegação da demandante de que foi excessivo o aumento da 
taxa pela Portaria MF nº 257, de 20.05.2011. Com efeito, diz a demandante que a taxa 
incidente sobre cada Declaração de Importação aumentou de R$ 30,00 para R$ 185,00, e a 
taxa para cada adição de mercadorias à Declaração de Importação aumentou de R$ 10,00 
para R$ 29,50, em desacordo com o critério de reajuste estabelecido pelo § 2º do artigo 3º 
da Lei nº 9.716, de 1998, visto que, com base em informações oficiais, os valores inves-
tidos no Siscomex, de 1997 a 2011, alcançaram uma média correspondente a 88,26%, ao 
passo que a Portaria MF nº 257, de 2011, aumentou a taxa impugnada em mais de 500%. 
A demandante qualifica esse aumento como abusivo, considerando os efetivos custos do 
Siscomex e ainda a comparação com diversos índices de aumento de preços (IGP-M, INPC) 
em relação ao período de vigência da taxa antes do aumento ora impugnado (janeiro de 
1999 a abril de 2011).

Cabe então examinar se realmente o aumento do valor da taxa pela utilização do Sis-
comex, determinado pela Portaria MF nº 257, de 2011, observou o critério estabelecido no 
§ 2º do artigo 3º da Lei nº 9.716, de 1998.

Observo que o aumento estabelecido pelo ministro da Fazenda, mediante a referida 
portaria, baseou-se na Nota Técnica Conjunta nº 2, de 06.04.2011, elaborada conjuntamente 
pelos seguintes setores técnicos da Receita Federal do Brasil: Coordenação-Geral de Tec-
nologia da Informação (Cotec), Coordenação-Geral de Programação e Logística (Copol) e 
Coordenação-Geral de Administração Aduaneira (Coana).

De início, chama atenção o fato de que, na óptica oficial, os custos de operação e inves-
timentos no Siscomex, adotados legalmente como base para o reajuste da taxa impugnada, 
são interpretados, pela referida Nota Técnica nº 2, como compreensivos dos custos de ‘toda 
a infraestrutura tecnológica necessária para o seu pleno funcionamento’, ou seja, considera-
-se em tais custos o próprio ‘parque tecnológico da RFB’. Confira-se:

‘DOS CUSTOS DE OPERAÇÃO E INVESTIMENTOS DO SISCOMEX
7. Os custos de operação do Siscomex compreendem, além do custo de produção e 

atualização do próprio sistema informatizado, os custos com a infraestrutura tecnológica 
necessária para o seu pleno funcionamento.

8. A rede de longa distância da RFB, responsável pela comunicação de dados entre 
as diversas unidades de comércio exterior desta Secretaria, é fundamental para o pleno 
funcionamento do Siscomex, por permitir que o sistema seja utilizado nas mais diversas 
localidades do Brasil. Além disso, o parque tecnológico da RFB, representado pelo número 
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de computadores em utilização pelo corpo funcional da instituição, deve ser considerado 
nos custos de operação do Siscomex.

9. A tabela a seguir apresenta o aumento no volume da infraestrutura tecnológica dire-
tamente utilizada pela RFB para operação dos seus sistemas informatizados.’

Parece haver aí certa distorção ou desvio de finalidade, do ponto de vista da aplicação 
dos recursos (e não do ponto de vista tributário), visto que uma taxa cobrada apenas aos 
importadores, pela utilização de um sistema de registro de informações no âmbito do 
comércio exterior (conforme a definição do Siscomex dada pelo artigo 2º do Decreto nº 
660, de 25.09.1992), passou a servir ao custeio das despesas de operação e investimento 
do próprio parque tecnológico da Receita Federal do Brasil.

Decisivo, porém, é o confronto entre os custos de operação e investimentos, de um lado, 
e os valores arrecadados com a taxa impugnada, de outro lado, extraídos das informações 
prestadas pela Fazenda Nacional (evento 9) e inseridos, para melhor entendimento, na 
seguinte tabela:

Ano Custos oper. e invest. Arrecadação taxa
1999 R$ 57.165.517,02 R$ 58.418.344,11
2000 R$ 29.017.101,92 R$ 66.079.620,42
2001 R$ 79.113.427,52 R$ 66.478.104,37
2002 R$ 66.498.135,11 R$ 61.787.586,63
2003 R$ 12.986.254,61 R$ 61.934.310,72
2004 R$ 99.491.084,87 R$ 72.661.457,17
2005 R$ 73.426.743,00 R$ 78.439.390,03
2006 R$ 95.000.000,00 R$ 87.655.721,61
2007 R$ 94.200.000,00 R$ 102.002.540,09
2008 R$ 124.747.903,00 R$ 118.438.573,97
2009 R$ 155.909.878,00 R$ 103.238.819,62
2010 R$ 131.331.646,82 R$ 130.753.316,83
2011 R$ 118.664.000,00 R$ 443.449.082,05
2012 R$ 644.832.689,89
2013 R$ 681.116.221,47
2014 R$ 667.717.689,18
Jan-abr 2015 R$ 212.273.995,08
Ora, confrontando-se os custos de operação e investimentos com os valores arrecadados, 

observa-se que, mesmo sem reajuste entre os anos de 1999 e 2011, o valor arrecadado com 
a taxa de utilização do Siscomex cobria, na média, tais custos, lembrando-se que esses 
custos referem-se a todo o parque tecnológico da RFB, e não a apenas parte dele. Porém, 
com o aumento estabelecido pela Portaria nº 257, de 2011, verifica-se, pelos dados acima, 
que a arrecadação corresponde a mais de 4 vezes os custos de operação e investimentos 
em todo o parque tecnológico da RFB. Eis aí o excesso, contra o qual reclama, com razão, 
a demandante.

Aliás, o excesso havido no aumento da taxa de utilização do Siscomex por meio da 
Portaria MF nº 257 é comprovado pelo próprio confronto entre o texto da Nota Técnica 
Conjunta Cotec/Copol/Coana nº 2, de 06.04.2011, e o texto da Portaria MF nº 257, de 2011. 
Enquanto a nota técnica propõe um reajuste da taxa de R$ 30,00 para R$ R$ 88,50 por 
declaração de importação, a portaria optou por aumentá-la para R$ 185,00 por declaração 
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de importação. Confira-se o que diz a Nota Técnica:
‘DA PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO
14. Para suprir os crescentes custos de operação e atualização do Siscomex, propomos 

a atualização na Taxa de Utilização do Siscomex. Os valores propostos são:
– R$ 88,50 – por declaração de importação – DI;
– R$ 29,50 – para cada adição de mercadoria à DI, observados os seguintes limites:
(...)’
Cabe, pois, glosar o excesso acima apontado, declarando a invalidade parcial do reajuste 

aplicado pela Portaria nº 257, mantido tal reajuste apenas até o limite da variação de preços 
medida pelo INPC entre janeiro de 1999 (a taxa impugnada passou a ser exigível a partir de 
01.01.1999) e abril de 2011 (a Portaria MF nº 257 foi publicada em 23.05.2011), ou seja, 
131,60%, o que importa em R$ 69,48 por DI, em vez de R$ 185,00, aplicando-se o mesmo 
percentual, como limite, às adições.

Em consequência, é de ser acolhida em parte a demanda para declarar inexigível o 
reajuste da taxa de utilização do Siscomex promovido pela Portaria MF nº 257, de 2011, 
acima do valor resultante da aplicação do percentual de 131,60%, correspondente à variação 
de preços, medida pelo INPC, entre janeiro de 1999 e abril de 2011, devendo a ré restituir 
à parte demandante os valores pagos indevidamente, segundo esse critério, nos cinco anos 
anteriores ao ajuizamento da demanda (06.05.2014), acrescidos (somente) de juros com-
pensatórios equivalentes à taxa Selic.”

Diante dessas considerações, o recurso merece ser provido em 
parte, reconhecendo-se o direito da parte-autora de recolher a referida 
exação sem a majoração promovida pela Portaria MF nº 257/2011.

Em consequência, é de se declarar inexigível o reajuste da taxa de 
utilização do Siscomex promovido pela Portaria MF nº 257, de 2011, 
acima do valor resultante da aplicação do percentual de 131,60%, 
correspondente à variação de preços, medida pelo INPC, entre janeiro 
de 1999 e abril de 2011, devendo a ré restituir à parte demandante os 
valores pagos indevidamente, segundo esse critério, nos cinco anos 
anteriores ao ajuizamento da demanda, acrescidos (somente) de juros 
compensatórios equivalentes à taxa Selic.

1. Honorários e custas – Sucumbência mínima – condenação ilíquida

Sendo procedente a demanda, a parte-ré deverá arcar com as custas 
processuais, restituindo eventuais valores adiantados pela autora.

Quanto à fixação dos honorários, dispõe o CPC de 2015:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará 

os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:
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(...)
§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º:
I – os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando 

for líquida a sentença;
II – não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos 

incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;
III – não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito 

econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;
IV – será considerado o salário mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou 

o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.”

Assim, tratando-se de sentença ilíquida, a definição do percentual 
previsto nas alíneas I a V do § 3º do art. 85 do CPC/2015 somente 
ocorrerá em sede de liquidação do julgado (art. 85, § 4º, II, CPC), 
devendo ser considerado para tanto o valor do salário mínimo que 
estiver em vigor na data da decisão de liquidação (art. 85, § 4º, IV, 
CPC).

Outrossim, o novo CPC assim dispõe acerca das despesas processuais 
e dos honorários de sucumbência quando houver sucumbência recíproca:

“Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente 
distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro respon-
derá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.”

Assim, configurando-se a sucumbência mínima de um dos litigantes, 
“o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”.

No caso dos autos, reconheço que a parte-autora sucumbiu em parcela 
mínima, a demanda, de improcedente, passou a ser acolhida em parte, 
declarando-se inexigível o reajuste da taxa de utilização do Siscomex, 
em mais de 500%, promovido pela Portaria MF nº 257, de 2011, acima 
do valor resultante da aplicação do percentual de 131,60%. Ou seja, 
a parte logrou êxito em reduzir o percentual de aumento precitado a 
cerca de ¼ do almejado pela Receita Federal, de mais de 500% para 
131,60%. Ainda, a condenação é ilíquida, pois o valor a ser restituído 
será estabelecido na fase de liquidação.

Portanto, tratando-se de condenação ilíquida, os honorários 
de sucumbência serão fixados na liquidação do julgado, ficando 
reconhecido, no entanto, que, em face da sucumbência mínima da 
parte-autora, a parte demandada arcará com a integralidade da verba 
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honorária que será fixada em liquidação.

1.1 Majoração dos honorários de sucumbência, nos termos do § 11 
do art. 85 do CPC/2015

A sistemática do CPC/1973 não contemplava a fixação de verba 
honorária em sede recursal. O juiz fixava os honorários na sentença, e 
o tribunal, a menos que houvesse recurso pleiteando a sua majoração, 
acabava por manter o valor fixado caso a sentença fosse mantida, ou 
seja, na hipótese de desprovimento do recurso. Logo, todo o trabalho 
desenvolvido pelo advogado na fase recursal era remunerado pelo valor 
dos honorários fixado na sentença.

A modificação trazida pelo CPC/2015, especialmente no § 11 do art. 
85, alterou a sistemática anterior, ao dispor: 

“O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando 
em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o 
disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários 
devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 
2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Nesse sentido vêm decidindo as turmas de Direito Tributário deste 
Regional (Apelação Cível nº 5064499-71.2015.404.7100, 1ª Turma, 
Desa. Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, juntado aos autos em 
02.09.2016; Embargos de Declaração em Apelação Cível nº 5069406-
26.2014.404.7100, 2ª Turma, Juíza Federal Cláudia Maria Dadico, 
juntado aos autos em 26.10.2016).

Assim, atenta aos parâmetros legais preconizados no § 2º e seus 
incisos do art. 85 do CPC, bem como ao trabalho adicional do patrono 
da parte recorrente, majoro em 1% os honorários sucumbenciais fixados 
no item anterior, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC/2015, percentual 
que deverá ser acrescido uma única vez à verba honorária.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação da parte 
em menor extensão, na forma da fundamentação.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 295-356, 2017 343

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5033900-75.2016.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique

Agravante: União – Fazenda Nacional
Agravados: João Cassiano Bairros Oyarzábal

SKO Oyarzábal Marcas e Patentes Sociedade Simples Ltda. – EPP
Advogados: Dr. Leonel Annes Keunecke

Dr. Felipe Dreyer de Avila Pozzebon
Dr. Arthur Maria Ferreira Neto

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Tributário. Administrativo. Aduaneiro. Regime Especial de Regula-
rização Cambial e Tributária (RERCT).

1. A Lei nº 13.254/16 dispõe sobre o Regime Especial de Regulari-
zação Cambial e Tributária (RERCT), destinado a regularizar a situação 
jurídica de recursos, bens e direitos mantidos no exterior ou repatriados 
cuja origem seja lícita, porém, que não foram declarados ou o foram de 
forma incorreta por seu titular.

2. Trata-se de legislação inédita no ordenamento jurídico pátrio, 
ou seja, pela primeira vez em nossa história, editou-se ato normativo 
destinado a regularizar a situação de ativos que não haviam sido 
declarados por seus titulares, ou que foram declarados de forma incorreta, 
permitindo que, por meio da entrega de uma declaração e do pagamento 
de tributo e multa em valores reduzidos, tais ativos sejam repatriados ao 
país ou simplesmente tenham sua situação jurídica regularizada, caso 
já estejam repatriados. Foram estabelecidas pelo legislador condições 
de adesão ao regime (art. 5º), quais sejam: entrega de declaração com 
a descrição pormenorizada dos ativos a serem regularizados (art. 4º); 
pagamento do imposto de renda, a título de ganho de capital, à alíquota 
de 15% (art. 6º); e multa de 100% sobre o valor do imposto apurado 
(art. 8º).

3. A adesão ao regime, perfectibilizada com o efetivo cumprimento 
das condições, conduz à regularização dos ativos, produzindo efeitos 
nas searas tributária (remissão de créditos tributários, redução de 100% 
dos encargos legais e das multas de mora, de ofício ou isoladas) e penal 
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(extinção da punibilidade relativamente aos delitos que a lei especifica).
4. A lei é muito clara ao excluir da sua aplicação aqueles que tenham 

sido condenados em ação penal por um dos delitos especificados no 
seu art. 5º, § 1º. O inciso I, que foi vetado, referia-se ao trânsito em 
julgado da decisão penal condenatória, isto é, caso não houvesse o 
veto ao dispositivo em questão, somente a decisão penal condenatória 
transitada em julgado seria capaz de tornar inaplicável a Lei nº 
13.257/16. No entanto, com o veto, que inclusive foi mantido em sessão 
do Congresso Nacional, não há margem para quaisquer dúvidas: não 
poderão ser beneficiados pelo regime especial os sujeitos em face dos 
quais o Estado-juiz tenha proferido decisão penal condenatória que 
envolva delito cujo objeto seja algum dos ativos a serem regularizados 
pelo RERCT.

5. Portanto, havendo decisão penal condenatória quanto a um dos 
delitos especificados no art. 5º, § 1º, encontra-se presente a causa 
de exclusão da aplicação da Lei nº 13.254/2016, é dizer, não poderá 
aderir ao RERCT e usufruir dos seus efeitos na esfera tributária. O que 
interessa é se, no momento de fazer a adesão ao RERCT, os sujeitos 
possuem contra si decisão penal condenatória, que é uma causa objetiva 
impeditiva do gozo do benefício.

6. Se não há decisão penal condenatória, é possível iniciar o 
procedimento de adesão, mediante apresentação da Dercat; se a entrega 
da Dercat e o pagamento dos encargos (IR + multa) ocorrer antes da 
prolação de decisão penal condenatória, fica extinta a punibilidade (art. 
5º, § 1º); se sobrevier decisão penal condenatória depois de iniciado o 
procedimento de adesão (entrega da Dercat), o sujeito passivo poderá 
beneficiar-se da “Lei de Repatriação” desde que efetue o pagamento 
dos encargos (IR + multa) antes de a decisão transitar em julgado (art. 
5º, § 2º, II).

7. O agravado sustenta que não havia contra si decisão penal 
condenatória quando foi publicada a Lei nº 13.254/16, razão pela qual 
não poderia ser prejudicado pela superveniência dessa decisão durante 
o período de regulamentação da lei. É importante destacar que a lei foi 
publicada em 13.01.2016 e regulamentada pela RFB em 15.03.2016, e 
a ferramenta tecnológica que permite apresentar a Dercat diretamente 
no site da Receita Federal do Brasil foi disponibilizada em 04.04.2016. 
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A sentença penal condenatória foi proferida em 16.03.2016, ou 
seja, posteriormente à publicação da lei (13.01.2016) e antes da 
disponibilização da Dercat no site da RFB (04.04.2016).

8. O primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito à inexistência, na 
Lei nº 13.254/16, de norma estabelecendo que suas disposições não 
se aplicam aos sujeitos que, na data da sua publicação, tiverem sido 
condenados em ação penal. O legislador não fez essa restrição; apenas 
afirmou, isto sim, que a lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido 
condenados em ação penal por um dos delitos nela especificados. Todos 
estão cientes de que a lei carece de regulamentação e as providências 
nesse sentido demandam algum interregno de tempo para concretizar-se. 
Além disso, é sabido que o curso das ações penais não é suspenso, seja 
em razão da publicação da norma, seja em decorrência da apresentação 
da Dercat. Sendo assim, considerando que a lei não é autoexecutável e os 
processos criminais continuam tramitando, fica clara a opção legislativa 
por excluir da aplicação da “Lei de Repatriação” todos aqueles em 
face dos quais venha a ser proferida decisão penal condenatória até 
o momento anterior ao início do procedimento de adesão ao RERCT 
(entrega da Dercat).

9. Como mencionado, trata-se de opção feita pelo legislador, como 
resultado da ponderação entre a renúncia de direitos estatais, de um 
lado, e os interesses do país na regularização dos ativos, de outro. 
Não se vislumbra, nessa opção, mácula ao princípio da isonomia, 
porquanto a lei dá tratamento absolutamente idêntico a todos os que 
se encontram na mesma condição. Ofensa ao postulado da igualdade 
haveria se a legislação conferisse tratamento diferenciado a sujeitos que 
se encontrassem em situação equivalente, o que, evidentemente, não é o 
caso. Não se vislumbra, igualmente, a ocorrência de mora administrativa 
em regulamentar eficazmente a novel legislação. Estamos diante de 
diploma normativo inédito na história de nosso país, aplicável em todo 
o território nacional e com efeitos contundentes nas searas tributária 
e criminal. Por certo, a regulamentação de uma lei dessa magnitude 
não poderia ser feita de um dia para o outro. Perceba-se que, em face 
do ineditismo da matéria a ser regulamentada, sequer havia recursos 
humanos com expertise no trato do tema, o que certamente exigiu uma 
especial concentração de esforços por parte da Administração. É, diante 
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disso, razoável e aceitável que a regulamentação da lei tenha ocorrido 
no prazo de 62 (sessenta e dois) dias, contados da sua publicação. É, de 
igual forma, razoável o prazo de 20 (vinte) dias para disponibilização 
da ferramenta tecnológica que permite a adesão ao RERCT por meio 
do site da Receita Federal do Brasil. Deve-se dizer, aliás, que a redação 
originária da Lei 13.254/16, tal como aprovada pelo Congresso 
Nacional, previa um prazo de 30 dias para ser regulamentada pela 
Receita Federal. No entanto, também ocorreu veto a esse prazo, pelas 
razões bem delimitadas na Mensagem 21/2016.

10. A ação mandamental originária foi ajuizada para garantir ao 
particular o direito de aderir ao RERCT, em que pese a existência, 
contra si, de decisão penal condenatória. A inclusão da pessoa jurídica 
no polo ativo do mandamus deu-se, nas palavras da parte-agravada, 
“por precaução”, uma vez que seriam incertos os efeitos que a decisão 
criminal condenatória proferida em face da pessoa física poderia gerar à 
pessoa jurídica, no que tange à aplicação da Lei nº 13.254/16. A leitura 
da denúncia feita pelo Ministério Público Federal permite constatar 
que a remessa ilegal de valores ao exterior foi realizada em benefício 
da pessoa jurídica. É de se notar que a pessoa jurídica impetrante, ora 
agravada, mantinha relações comerciais com empresas estrangeiras, 
em decorrência das quais se obrigava pelo pagamento de serviços 
prestados. E o delito de evasão de divisas foi, em tese, praticado em 
benefício da pessoa jurídica, visto que as remessas ilegais de valores 
objeto da ação penal tinham por finalidade pagar empresas situadas na 
Jordânia por serviços prestados, conforme se verifica da fundamentação 
da sentença penal condenatória. Assim, não se pode falar em delito 
praticado pela pessoa jurídica, mas em favor da pessoa jurídica e com o 
intuito exclusivo de lhe beneficiar. E é porque se beneficiou diretamente 
da prática delituosa, visto que a finalidade da remessa de valores ao 
exterior era o pagamento por serviços prestados, que a pessoa jurídica 
não poderá beneficiar-se do RERCT. Isto é, a decisão penal condenatória 
proferida em face de seu administrador configura óbice à adesão ao 
RERCT também por parte da pessoa jurídica, já que esta figurou como 
exclusiva beneficiária da evasão de divisas em tese praticada.

11. Dados todos os contornos acima, conclui-se que a parte ora 
agravada não demonstrou direito provável na origem, motivo pelo qual 
não lhe poderia ter sido concedida a antecipação de tutela.
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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 ao agravo, prejudicada a análise do 
pedido de reconsideração, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 19 de outubro de 2016.
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: Trata-se de 
agravo contra decisão que concedeu antecipação de tutela em ação 
mandamental, verbis:

“Intimada, a impetrante justificou a inclusão da empresa SKO Oyarzábal Marcas e 
Patentes Sociedade Simples Ltda. – EPP no polo ativo.

Vieram os autos conclusos. Decido.
Acolho a manifestação da impetrante e determino o prosseguimento do feito também 

em relação à empresa SKO Oyarzábal Marcas e Patentes Sociedade Simples Ltda. – EPP.
Pedido liminar.
A concessão da liminar em mandado de segurança é medida que requer a coexistência 

de dois pressupostos, sem os quais é impossível a expedição do provimento postulado. Tais 
requisitos estão elencados no art. 7º, III, da Lei nº 12.016/09, e autorizam a ordem inicial 
quando restar demonstrada a relevância do fundamento (fumus boni iuris) e o perigo de 
um prejuízo, se do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida 
a segurança (periculum in mora).

A Lei nº 13.254/2016, que instituiu o Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária – RERCT, em seu art. 1º, § 5º, exclui da sua aplicação os ‘sujeitos que tiverem 
sido condenados em ação penal’.

No entanto, em observância ao princípio da presunção da inocência, previsto no art. 
5º, inciso LVII, da Constituição Federal, não é dado admitir a condenação não passada em 
julgado para fins do disposto nesse parágrafo.

De outro lado, o inciso II do § 2º do art. 5º da mesma lei dispõe que a extinção da pu-
nibilidade a que se refere o § 1º desse mesmo artigo ‘somente ocorrerá se o cumprimento 
das condições se der antes do trânsito em julgado da decisão criminal condenatória’. Ou 
seja, referido inciso deixa claro que o sujeito pode aderir ao RERCT antes do trânsito em 
julgado da decisão criminal condenatória, já que uma das condições para a extinção da 
punibilidade é a adesão ao programa mediante entrega da declaração dos recursos, dos bens 
e dos direitos sujeitos à regularização.

Por consequência, verifica-se que a Instrução Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março 
de 2016, extrapolou o seu poder regulamentar, ao dispor, no art. 4º, § 3º, que ‘não poderá 
optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação penal cujo objeto seja um dos crimes 
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listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, ainda que não transitada em julgado’.
Assim, em interpretação sistemática do art. 1º, § 5,º da Lei nº 13.254, com dispositi-

vos da própria lei, bem como à luz dos princípios constitucionais, deve ser reconhecido o 
direito de adesão ao RERCT ao sujeito cuja condenação penal ainda não tenha transitado 
em julgado, caso da impetrante.

De outra banda, mesmo que se considere que a simples condenação em primeiro grau, 
sem trânsito em julgado, seja óbice à adesão ao Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária, deve-se considerar que, quando da edição da Lei nº 13.254/2016, em 13.01.2016, 
ainda não havia sentença proferida na Ação Penal nº 5088884-20.2014.4.04.7100, contra 
a impetrante. Não pôde, no entanto, aderir ao RERCT pois a lei que o instituiu carecia de 
regulamentação, o que só ocorreu com a IN RFB nº 1.627/2016, já referida, publicada no 
DOU em 15.03.2016. O documento próprio para adesão ao RERCT, por sua vez, somente 
foi disponibilizado no e-CAC da Receita Federal em 04.04.2016, segundo informa a própria 
impetrante.

Assim, não obstante a edição da Lei nº 13.254/2016, verifica-se que a impetrante não 
pôde aderir efetivamente ao RERCT, antes de ser proferida sentença condenatória de pri-
meiro grau, por motivos alheios à sua vontade.

Por todo o exposto, tenho que a impetrante faz jus à adesão ao Regime Especial de 
Regularização Cambial e Tributária (RERCT), previsto na Lei nº 13.254/2016.

O periculum in mora consubstancia-se na data-limite para adesão ao RERCT, 31.01.2016.
Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar à autoridade impetrada 

que permita à impetrante preencher e enviar a sua respectiva Declaração de Regularização 
Cambial e Tributária – Dercat, independentemente da existência de sentença condenatória 
proferida em primeiro grau contra o impetrante, ainda não transitada em julgado.

Notifique-se o delegado da Receita Federal do Brasil em Porto Alegre para cumprimento 
da presente decisão, bem como para prestar informações, no prazo legal. A comprovação 
do cumprimento da presente decisão deverá se dar nos autos no prazo de 10 dias.

Intime-se a impetrante.
Dê-se ciência do feito à União – Fazenda Nacional.
Comunique-se ao Juízo Substituto da 7ª Vara Federal de Porto Alegre o teor da presente 

decisão.
Juntadas as informações e comprovado o cumprimento da liminar, dê-se vista ao Mi-

nistério Público Federal.
Nada mais sendo requerido, façam-se os autos conclusos para sentença.”

A parte-agravante, União, sustenta que houve veto expresso do 
“trânsito em julgado” como adjetivo da condenação que impede a adesão 
aos benefícios da Lei 13.254/16. Assim, o regulamento (Instrução 
Normativa RFB nº 1.627, de 11 de março de 2016) não teria vício de 
ilegalidade. Ainda, não seria possível a adesão da pessoa jurídica ao 
RERCT. Requereu a antecipação de tutela para se suspender a liminar 
concedida pelo juiz singular.

O pedido liminar foi concedido. As contrarrazões foram apresentadas. 
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A parte-agravada interpôs pedido de reconsideração.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: A Lei nº 13.254/16 
dispõe sobre o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 
(RERCT), destinado a regularizar a situação jurídica de recursos, bens 
e direitos mantidos no exterior ou repatriados cuja origem seja lícita, 
porém, que não foram declarados ou o foram de forma incorreta por 
seu titular.

Trata-se de legislação inédita no ordenamento jurídico pátrio, ou seja, 
pela primeira vez em nossa história, editou-se ato normativo destinado 
a regularizar a situação de ativos que não haviam sido declarados por 
seus titulares, ou que foram declarados de forma incorreta, permitindo 
que, por meio da entrega de uma declaração e do pagamento de tributo 
e multa em valores reduzidos, tais ativos sejam repatriados ao país ou 
simplesmente tenham sua situação jurídica regularizada, caso já estejam 
repatriados. Foram estabelecidas pelo legislador condições de adesão 
ao regime (art. 5º), quais sejam: entrega de declaração com a descrição 
pormenorizada dos ativos a serem regularizados (art. 4º); pagamento do 
imposto de renda, a título de ganho de capital, à alíquota de 15% (art. 
6º); e multa de 100% sobre o valor do imposto apurado (art. 8º).

A adesão ao regime, perfectibilizada com o efetivo cumprimento das 
condições, conduz à regularização dos ativos, produzindo efeitos nas 
searas tributária (remissão de créditos tributários, redução de 100% dos 
encargos legais e das multas de mora, de ofício ou isoladas) e penal 
(extinção da punibilidade relativamente aos delitos que a lei especifica).

O alcance subjetivo da lei (quem pode dela se beneficiar) está 
delimitado no art. 1º e em seus parágrafos, sendo que, para fins do que 
interessa à ação em tela, tem especial relevância o § 5º, que estabelece:

“(...) § 5º Esta lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido condenados em ação penal:
I – (VETADO);
II – cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1 º do art. 5º, ainda que se refira aos 

recursos, bens ou direitos a serem regularizados pelo RERCT. (...)”

A lei é muito clara ao excluir da sua aplicação aqueles que tenham 
sido condenados em ação penal por um dos delitos especificados no 
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seu art. 5º, § 1º. O inciso I, que foi vetado, referia-se ao trânsito em 
julgado da decisão penal condenatória, isto é, caso não houvesse o 
veto ao dispositivo em questão, somente a decisão penal condenatória 
transitada em julgado seria capaz de tornar inaplicável a Lei nº 
13.254/16. No entanto, com o veto, que inclusive foi mantido em sessão 
do Congresso Nacional, não há margem para quaisquer dúvidas: não 
poderão ser beneficiados pelo regime especial os sujeitos em face dos 
quais o Estado-juiz tenha proferido decisão penal condenatória que 
envolva delito cujo objeto seja algum dos ativos a serem regularizados 
pelo RERCT. Veja-se o texto da mensagem do veto:

“Mensagem nº 21, de 13 de janeiro de 2016.
Senhor Presidente do Senado Federal,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 

vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei nº 186, de 2015 
(nº 2.960/15 na Câmara dos Deputados), que ‘Dispõe sobre o Regime Especial de Regula-
rização Cambial e Tributária (RERCT) de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não 
declarados ou declarados incorretamente, remetidos, mantidos no exterior ou repatriados 
por residentes ou domiciliados no País’.

Ouvido, o Ministério da Fazenda manifestou-se pelo veto aos seguintes dispositivos:
Inciso I do § 5º do art. 1º
‘I – com decisão transitada em julgado;’
Razão do veto
‘O veto ao dispositivo impede que pessoas penalmente condenadas pelos crimes pre-

vistos no Projeto possam aderir ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária 
– RERCT.’”

Portanto, observa-se a existência de um critério objetivo, eleito pelo 
legislador para fixar os limites de aplicação da lei. Outrossim, vale 
ressaltar, está-se falando (também) de benefício fiscal. E, portanto, 
a jurisprudência é unânime em afirmar que a interpretação deve ser 
restrita (não ampliativa).

Destarte, havendo decisão penal condenatória quanto a um dos 
delitos especificados no art. 5º, § 1º, encontra-se presente a causa de 
exclusão da aplicação da Lei nº 13.254/2016, é dizer, não poderá aderir 
ao RERCT e usufruir dos seus efeitos na esfera tributária.

A IN RFB nº 1.627/16 regulamentou a Lei nº 13.254/16 e, no que 
tange ao tema em discussão nestes autos, assim dispôs:

“Art. 4º (...). § 3º Não poderá optar pelo RERCT quem tiver sido condenado em ação 
penal cujo objeto seja um dos crimes listados no § 1º do art. 5º da Lei nº 13.254, de 2016, 
ainda que não transitada em julgado.”
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A locução “ainda que não transitada em julgado” deixa expresso 
aquilo que o legislador ordinário, ao manter o veto do inciso I do § 5º do 
art. 1º, já dissera: a existência de decisão penal condenatória é bastante 
para excluir o sujeito do âmbito de aplicação da lei, não sendo exigido 
o trânsito em julgado, justamente porque, aqui, a culpabilidade não tem 
relevância. Portanto, não existindo na norma primária (a lei) dispositivo 
que exija o trânsito em julgado, porquanto o veto aposto deixou claro 
que a só existência de decisão penal condenatória afasta a aplicação da 
lei, é evidente que o instrumento de regulamentação (no caso, a IN RFB 
nº 1.627/16), ao dispensar o trânsito em julgado, não está extrapolando 
os limites do diploma primário, mas, ao contrário, a instrução normativa 
está regulando exatamente a norma tal como existente, nada adicionando 
de novo. Em verdade, a pretensão deduzida no mandado de segurança 
demonstra nítida intenção de, pela via judicial, derrubar o veto ao inciso 
I do § 5º do art. 1º, o que é de todo inadmissível.

Sobre a aplicação do “princípio da inocência”, vale dizer que ele 
não resta afetado, porquanto em momento algum se perquire acerca da 
culpabilidade dos sujeitos, e isso fica muito claro justamente quando o 
legislador dispensa o trânsito em julgado da decisão penal condenatória, 
em uma evidente demonstração de que não há interesse em saber se 
os sujeitos são, afinal, responsáveis pelas condutas a eles imputadas 
(culpados); o que interessa é se, no momento de fazer a adesão ao 
RERCT, os sujeitos possuem contra si decisão penal condenatória, que 
é uma causa objetiva impeditiva do gozo do benefício.

Nesse sentido, também não importa analisar se houve impedimento 
temporal à adesão antes da sentença condenatória, pois o benefício fiscal 
pressupõe ou segue – no critério temporal – o princípio da adesão. E, 
ao tempo da adesão, no caso dos autos e como já dito, já fora prolatada 
a condenação.

Ainda, na linha daquilo ressaltado pela União, convém frisar que a 
adesão ao RERCT compreende um conjunto de atos a serem praticados 
pelo titular dos ativos a serem regularizados, não se esgotando 
instantaneamente com a prática de um único ato. Assim, não basta a 
entrega da Declaração de Regularização Cambial e Tributária (Dercat). 
A entrega da Dercat apenas inicia o procedimento de adesão, que, para 
ser finalizado, exige que sejam pagos o IR e a multa devidos, consoante 
determinam a lei e a instrução normativa que a regulamenta.
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Esse ínterim entre o início e o fim do procedimento de adesão foi 
objeto de especial atenção pelo legislador quando tratou, nos §§ 1º e 2º 
do art. 5º da Lei nº 13.254/16, da extinção da punibilidade. Referidos 
dispositivos veiculam normas aparentemente conflitantes à primeira 
vista, contudo, quando bem compreendido o contexto em que deve 
ser aplicado o § 1º e aquele reservado à aplicação do § 2º, é possível 
constatar a inexistência de conflito. Para bem compreender a questão, 
os dispositivos legais são transcritos abaixo:

“Art. 5º A adesão ao programa dar-se-á mediante entrega da declaração dos recursos, 
bens e direitos sujeitos à regularização prevista no caput do art. 4º e pagamento integral do 
imposto previsto no art. 6º e da multa prevista no art. 8º desta lei.

§ 1º O cumprimento das condições previstas no caput antes de decisão criminal, em 
relação aos bens a serem regularizados, extinguirá a punibilidade dos crimes previstos: (...).

§ 2º A extinção da punibilidade a que se refere o § 1º:
(...)
II – somente ocorrerá se o cumprimento das condições se der antes do trânsito em 

julgado da decisão criminal condenatória;”

Pela regra do § 1º, uma vez cumpridas todas as condições de adesão 
(Dercat + pagamento IR + pagamento multa) antes da decisão criminal, 
estará extinta a punibilidade.

Já a regra do § 2º, II, aplica-se às situações em que foi entregue a 
Declaração de Regularização, ficando pendentes os pagamentos do 
imposto e da multa, ou, ainda, foi apresentada a Dercat retificadora 
(substitutiva da original), havendo valores residuais de tributo e multa 
a serem pagos. Assim, sobrevindo decisão criminal de primeira ou 
segunda instância desfavorável ao sujeito passivo posteriormente ao 
início do procedimento de adesão (entrega da Dercat), a integral quitação 
dos encargos deverá ocorrer antes do trânsito em julgado dessa decisão 
condenatória.

Trata-se de situação de fato em que o procedimento de adesão ao 
RERCT iniciou quando não havia decisão penal condenatória, permitindo 
a aplicação da Lei nº 13.254/16 ao sujeito passivo, razão pela qual ele 
conseguiu acessar o sistema da RFB, preencher e entregar a Dercat. 
Todavia, a entrega da Dercat não suspende a ação penal que esteja em 
curso, de sorte que, no decorrer do procedimento de adesão ao RERCT, 
pode vir a ser proferida decisão condenatória (de primeira ou segunda 
instância), e, nesse caso, o legislador, em lugar de tornar a lei inaplicável 
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àquele sujeito passivo, preferiu conceder-lhe a possibilidade de quitar os 
encargos antes do trânsito em julgado da decisão, perfectibilizando sua 
adesão ao RERCT e, assim, gerando a extinção da punibilidade.

A norma do § 2º, II, portanto, destina-se a regular as situações de fato 
em que o procedimento de adesão foi iniciado e, antes de sua finalização, 
sobreveio decisão penal condenatória.

Resumidamente, a aplicação das normas veiculadas na Lei nº 
13.254/16, no que interessa ao presente recurso, deve ser assim 
contextualizada:

(1) a “Lei de Repatriação” não se aplica a quem possui contra si 
decisão penal condenatória referente a um dos delitos listados nessa lei 
(art. 1º, § 5º, II);

(2) se não há decisão penal condenatória, é possível iniciar o 
procedimento de adesão, mediante apresentação da Dercat;

(3) se a entrega da Dercat e o pagamento dos encargos (IR + multa) 
ocorrer antes da prolação de decisão penal condenatória, fica extinta a 
punibilidade (art. 5º, § 1º);

(4) se sobrevier decisão penal condenatória depois de iniciado o 
procedimento de adesão (entrega da Dercat), o sujeito passivo poderá 
beneficiar-se da “Lei de Repatriação” desde que efetue o pagamento 
dos encargos (IR + multa) antes de a decisão transitar em julgado (art. 
5º, § 2º, II).

O agravado sustenta que não havia contra si decisão penal condenatória 
quando foi publicada a Lei nº 13.254/16, razão pela qual não poderia 
ser prejudicado pela superveniência dessa decisão durante o período de 
regulamentação da lei. É importante destacar que a lei foi publicada em 
13.01.2016 e regulamentada pela RFB em 15.03.2016, e a ferramenta 
tecnológica que permite apresentar a Dercat diretamente no site da 
Receita Federal do Brasil foi disponibilizada em 04.04.2016. A sentença 
penal condenatória foi proferida em 16.03.2016, ou seja, posteriormente 
à publicação da lei (13.01.2016) e antes da disponibilização da Dercat 
no site da RFB (04.04.2016).

O primeiro ponto a ser esclarecido diz respeito à inexistência, na 
Lei nº 13.254/16, de norma estabelecendo que suas disposições não 
se aplicam aos sujeitos que, na data da sua publicação, tiverem sido 
condenados em ação penal. O legislador não fez essa restrição; apenas 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 295-356, 2017354

afirmou, isto sim, que a lei não se aplica aos sujeitos que tiverem sido 
condenados em ação penal por um dos delitos nela especificados. Todos 
estão cientes de que a lei carece de regulamentação e as providências 
nesse sentido demandam algum interregno de tempo para concretizar-se. 
Além disso, é sabido que o curso das ações penais não é suspenso, seja 
em razão da publicação da norma, seja em decorrência da apresentação 
da Dercat. Sendo assim, considerando que a lei não é autoexecutável e os 
processos criminais continuam tramitando, fica clara a opção legislativa 
por excluir da aplicação da “Lei de Repatriação” todos aqueles em 
face dos quais venha a ser proferida decisão penal condenatória até 
o momento anterior ao início do procedimento de adesão ao RERCT 
(entrega da Dercat).

Como mencionado, trata-se de opção feita pelo legislador, como 
resultado da ponderação entre a renúncia de direitos estatais, de um 
lado, e os interesses do país na regularização dos ativos, de outro.

Não se vislumbra, nessa opção, mácula ao princípio da isonomia, 
porquanto a lei dá tratamento absolutamente idêntico a todos os que 
se encontram na mesma condição. Ofensa ao postulado da igualdade 
haveria se a legislação conferisse tratamento diferenciado a sujeitos que 
se encontrassem em situação equivalente, o que, evidentemente, não é 
o caso.

Não se observa, igualmente, a ocorrência de mora administrativa 
em regulamentar eficazmente a novel legislação. Estamos diante de 
diploma normativo inédito na história de nosso país, aplicável em todo 
o território nacional e com efeitos contundentes nas searas tributária 
e criminal. Por certo, a regulamentação de uma lei dessa magnitude 
não poderia ser feita de um dia para o outro. Perceba-se que, em face 
do ineditismo da matéria a ser regulamentada, sequer havia recursos 
humanos com expertise no trato do tema, o que certamente exigiu uma 
especial concentração de esforços por parte da Administração. É, diante 
disso, razoável e aceitável que a regulamentação da lei tenha ocorrido 
no prazo de 62 (sessenta e dois) dias, contados da sua publicação. É, de 
igual forma, razoável o prazo de 20 (vinte) dias para disponibilização 
da ferramenta tecnológica que permite a adesão ao RERCT por meio 
do site da Receita Federal do Brasil. Deve-se dizer, aliás, que a redação 
originária da Lei 13.254/16, tal como aprovada pelo Congresso 
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Nacional, previa um prazo de 30 dias para ser regulamentada pela 
Receita Federal. No entanto, também ocorreu veto a esse prazo, pela 
razões bem delimitadas na Mensagem 21/2016, como segue:

“Inciso II do art. 10
‘II – no prazo de 30 (trinta) dias, contado da data de sua publicação.’
Razões do veto
‘Em decorrência das alterações realizadas no projeto de lei original, o prazo de regula-

mentação seria insuficiente, o que poderia inviabilizar a execução do Regime. No entanto, 
estima-se a data de 15 de março de 2016 como prazo viável para a regulamentação da lei 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.’”

Passo a analisar a inclusão da pessoa jurídica ao RERCT.
A ação mandamental foi ajuizada para garantir ao Sr. João Cassiano 

Bairros Oyarzábal o direito de aderir ao RERCT, em que pese a existência, 
contra si, de decisão penal condenatória. A inclusão da pessoa jurídica 
no polo ativo do mandamus deu-se, nas palavras da parte-agravada, 
“por precaução”, uma vez que seriam incertos os efeitos que a decisão 
criminal condenatória proferida em face da pessoa física poderia gerar à 
pessoa jurídica, no que tange à aplicação da Lei nº 13.254/16. A leitura 
da denúncia feita pelo Ministério Público Federal (OUT6, evento 1 –
originários) permite constatar que a remessa ilegal de valores ao exterior 
foi realizada em benefício da pessoa jurídica SKO Oyarzábal Marcas e 
Patentes Sociedade Simples Ltda.

É de se notar que a pessoa jurídica impetrante, ora agravada, mantinha 
relações comerciais com empresas estrangeiras, em decorrência das 
quais se obrigava pelo pagamento de serviços prestados. E o delito 
de evasão de divisas foi, em tese, praticado em benefício da pessoa 
jurídica, visto que as remessas ilegais de valores objeto da ação penal 
tinham por finalidade pagar empresas situadas na Jordânia por serviços 
prestados à SKO Oyarzábal, conforme se verifica da fundamentação da 
sentença penal condenatória (OUT7, evento 1 – originários).

Assim, não se pode falar em delito praticado pela pessoa jurídica, mas 
em favor da pessoa jurídica e com o intuito exclusivo de lhe beneficiar. 
E é porque se beneficiou diretamente da prática delituosa, visto que 
a finalidade da remessa de valores ao exterior era o pagamento por 
serviços prestados, que a SKO não poderá beneficiar-se do RERCT. Isto 
é, a decisão penal condenatória proferida em face de seu administrador 
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configura óbice à adesão ao RERCT também por parte da pessoa 
jurídica, já que esta figurou como exclusiva beneficiária da evasão de 
divisas em tese praticada.

Dados todos os contornos acima, concluo que a parte ora agravada 
não demonstrou direito provável na origem, motivo pelo qual não lhe 
poderia ter sido concedida a antecipação de tutela.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento, 
prejudicada a análise do pedido de reconsideração.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 357-388, 2017 357

ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5017904-76.2012.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde

Suscitante: 1ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessada: Caixa Econômica Federal – CEF

Interessado: Expresso São Pedro Ltda.
Advogado: Dr. Ilo Löbel da Luz

Interessado: Ministério Público do Trabalho
MPF: Ministério Público Federal

Interessada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Questão de ordem. Incidente de arguição de inconstitucionalidade. 
Contribuição ao FGTS. Prescrição. Lei nº 7.839/1989, art. 21, § 4º. Lei 
nº 8.036/1990, art. 23, § 5º. Repercussão geral. Julgamento do ARE 
709.212. Incidente prejudicado.

Sobrevindo o julgamento da questão submetida à repercussão geral 
no Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, em que o STF 
atualizou sua jurisprudência, para modificar de trinta para cinco anos 
o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados 
no FGTS, com modulação dos efeitos da decisão, resta prejudicado o 
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incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 21, § 4º, da Lei 
nº 7.839/1989 e do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990.

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 unanimidade, acolher a questão de ordem, para declarar 
prejudicado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 28 de julho de 2016.
Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: Trata-se de 
incidente de arguição de inconstitucionalidade do artigo 21, § 4º, da Lei 
nº 7.839/1989 e do artigo 23, § 5º, da Lei nº 8.036/1990, que preveem 
prazo prescricional de trinta anos para cobrança das contribuições ao 
FGTS, por violação ao art. 7º, inciso XXIX, da Constituição Federal.

Na sessão de 28.06.2013, foi acolhida questão de ordem para sobrestar 
o julgamento do incidente, diante da existência de repercussão geral da 
matéria no ARE 709.212 e da pendência de julgamento no RE 522.897.

É o relatório.

QUESTÃO DE ORDEM

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: No julga-
mento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709.212, com re-
percussão geral reconhecida, o STF atualizou sua jurisprudência, para 
modificar de trinta para cinco anos o prazo de prescrição aplicável à co-
brança de valores não depositados no FGTS. O relator propôs a modu-
lação dos efeitos da decisão, a fim de aplicar o prazo de cinco anos para 
aqueles casos cujo termo inicial da prescrição (ausência de depósito do 
FGTS) ocorra após a data do julgamento (13.11.2014). Para os casos 
em que o prazo prescricional já está em curso, aplica-se o que ocorrer 
primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir 
daquele julgamento. Eis a ementa do julgado:
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“Recurso extraordinário. Direito do Trabalho. Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS). Cobrança de valores não pagos. Prazo prescricional. Prescrição quinquenal. Art. 
7º, XXIX, da Constituição. Superação de entendimento anterior sobre prescrição trintenária. 
Inconstitucionalidade dos arts. 23, § 5º, da Lei 8.036/1990 e 55 do Regulamento do FGTS 
aprovado pelo Decreto 99.684/1990. Segurança jurídica. Necessidade de modulação dos 
efeitos da decisão. Art. 27 da Lei 9.868/1999. Declaração de inconstitucionalidade com 
efeitos ex nunc. Recurso extraordinário a que se nega provimento.” (ARE 709.212, relator 
Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, acórdão eletrônico, reper-
cussão geral – mérito, DJe-032, divulg. 18.02.2015, public. 19.02.2015)

Dessarte, considerando que sobreveio o julgamento da questão 
submetida à repercussão geral que interessa ao presente processado, 
resta prejudicado o incidente de arguição de inconstitucionalidade.

Ante o exposto, voto no sentido de propor questão de ordem para 
declarar prejudicado o incidente de arguição de inconstitucionalidade, 
devendo os autos retornar à Primeira Turma para que seja apreciada a 
Apelação Cível nº 5003826-8220104047102.

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE
Nº 5025380-97.2014.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona

Suscitante: 2ª Turma do TRF da 4ª Região
MPF: Ministério Público Federal

Interessada: Cooperativa Languiru Ltda.
Advogada: Dra. Heloísa Barbagli

Interessada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. IRPJ e CSLL sobre juros Selic. Inconstitucionalidade, 
parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do 
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art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN 
(Lei nº 5.172/66). Afronta ao inc. III do art. 153 e ao art. 195, inc. I, c, 
ambos da CF.

1. A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de 
Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24.10.2013), 
afastou a incidência do IR sobre os juros de mora, excepcionando, no 
entanto, os juros Selic recebidos pelo contribuinte.

2. A taxa Selic, a partir de 01.01.1996, é o único índice de correção 
monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário, 
a teor do disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95. Nesse sentido o 
entendimento do STJ, em sede de sede de recurso repetitivo (art. 543-C 
do CPC/73).

3. Em relação aos juros de mora (presentes na taxa Selic), a 
Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de 
Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.4.04.0000 (em 24.10.2013), 
já definiu que não pode incidir o IR, dada a sua natureza indenizatória, 
sendo esse entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL.

4. No tocante à correção monetária (também inclusa na taxa Selic), 
esta tem como objetivo a preservação do poder de compra em face 
do fenômeno inflacionário, não consistindo em qualquer acréscimo 
patrimonial.

5. A incidência do IR e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo 
contribuinte na repetição de indébito, via de consequência, afronta o 
disposto nos arts. 153, inc. III, e 195, inc. I, c, da CF.

6. Incidente de arguição de inconstitucionalidade conhecido e, no 
mérito, acolhido para declarar a inconstitucionalidade parcial, sem 
redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do 
Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 
5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e 
da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa Selic 
recebida pelo contribuinte na repetição de indébito.

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, em preliminar, conhecer do incidente e, no mérito, 
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acolher o incidente de arguição de inconstitucionalidade para declarar 
a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º 
da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do art. 43, 
inc. II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar a incidência 
do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o lucro líquido 
(CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de 
indébito, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam 
fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de outubro de 2016.
Des. Federal Otávio Roberto Pamplona, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: Trata-se de 
incidente de arguição de inconstitucionalidade parcial, sem redução de 
texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 
1.598/77, do art. 8º da Lei nº 8.541/92 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN 
(Lei nº 5.172/66), suscitado pela 2ª Turma, na sessão de 26.08.2014, na 
Apelação/Reexame Necessário nº 5006694-35.2012.404.7111/RS, pelo 
fundamento de afronta ao art. 153, III, e ao art. 195, I, c, respectivamen-
te, da CF/88, de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e 
da contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa Selic 
recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento 
de depósito judicial.

Distribuído o feito à Corte Especial, foi dada vista ao Ministério 
Público Federal, cujo parecer é pelo acolhimento do incidente (evento 
4).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Otávio Roberto Pamplona: A presente 
arguição de inconstitucionalidade foi atribuída a este relator em face 
de a Juíza Federal Carla Evelise Justino Hendges não compor a Corte 
Especial, estando em substituição em virtude do afastamento da Desa. 
Federal Luciane Corrêa Münch, a qual foi relatora da Apelação em 
Mandado de Segurança nº 5006694-35.2012.404.7111/RS, perante a 2ª 
Turma deste Tribunal, em que suscitado o incidente.
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Dito isso, passo à análise do caso, iniciando pelas preliminares 
suscitadas pela Fazenda Nacional em sustentação oral, as quais, 
segundo consta, teriam sido postas, também, em memoriais distribuídos 
a alguns membros deste colegiado, mas que a mim não foram entregues 
nem acostados à arvore do processo. No entanto, sinto-me habilitado a 
enfrentá-las.

A primeira prejudicial consiste no pedido de não conhecimento 
da arguição, por não ostentar a discussão nela contida natureza 
constitucional, mas sim natureza infraconstitucional, o que alega a 
Fazenda já ter sido deliberado pelo STF.

Tal preliminar já havia sido levantada no instante do julgamento da 
arguição de inconstitucionalidade, conhecida por maioria por esta Corte 
Especial, em que se discutia a incidência de imposto de renda sobre os 
juros de mora sobre valores relativos a verbas trabalhistas, vencimentos 
e benefícios previdenciários recebidos com atraso.

Naquela assentada, assim se manifestou a então relatora, 
Desembargadora Federal Luciane Amaral Correa Münch:

“Passo a examinar oralmente algumas questões que foram agora levantadas e que não 
constam do meu voto. Uma questão específica, depois pedirei vênia aos colegas para fazer 
a leitura do voto.

Quanto ao não conhecimento em função da repercussão geral. A não repercussão, em 
termos de Supremo Tribunal Federal, foi reconhecida em 20 de novembro de 2009. O caso 
é que se discutiu a incidência do imposto de renda sobre verba recebida a título de gratifi-
cação especial, uma gratificação paga por liberalidade do empregador. Na época – gostaria 
de destacar porque isso é uma parte central do meu voto e do entendimento da Turma no 
sentido de arguir a inconstitucionalidade –, não havia decisão em caráter vinculante do STJ 
no sentido de incidência do imposto de renda sobre juros de mora. O recurso repetitivo que 
embasou a alteração da interpretação do texto do art. 43 do STJ foi publicado apenas em 2012.

O que se defende aqui, portanto, é que foi a nova interpretação dada ao art. 43 do Código 
Tributário Nacional pelo STJ que o tornou inconstitucional, e por isso mesmo se arguiu a 
inconstitucionalidade sem redução de texto quanto a esse dispositivo. À época em que o 
Supremo fez esse exame, pode-se dizer que um dos requisitos necessários ao reconhecimen-
to da repercussão geral não estava presente, que é justamente o requisito da relevância da 
questão. Relevância que, conforme exige o art. 543, a, do CPC, tem de se operar de forma 
a ultrapassar os interesses subjetivos da causa. Ali pode-se dizer tranquilamente que não 
havia essa relevância, e hoje em dia essa relevância existe.

Eu entendo que se tratava de uma situação isolada, que envolvia uma gratificação paga 
por liberalidade do empregador, como destaquei há pouco, e não acredito que com esses 
elementos a nossa Corte Especial, a Corte Especial do Tribunal Regional Federal, fique 
vinculada àquela decisão, podendo, sim, livremente apreciar a arguição, especialmente em 
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função do fato de que, no mérito, o próprio Supremo Tribunal Federal entende que não 
deve incidir imposto de renda sobre juros de mora legais.

Todos tiveram acesso ao meu voto, e trago decisão administrativa do próprio Supremo 
Tribunal Federal, dizendo que não incide.

A própria lei da repercussão geral permite que haja uma revisão de tese. Nós, é claro, 
não estamos revisando a tese como no âmbito do Supremo Tribunal Federal, mas me parece 
que nós, como Tribunal Regional Federal, podemos sim provocar esse questionamento. 
Parece-me que é nosso papel, podemos sim examinar a questão, e inclusive levar, se for 
o caso, fazer com que o Supremo Tribunal Federal tenha sim que se pronunciar sobre a 
questão, agora em face de uma nova realidade.” (texto extraído das notas taquigráficas da 
sessão de julgamento)

A questão, aqui, não é diferente, e merece, a meu juízo, a mesma 
solução para o seu conhecimento.

Acrescento, ainda, que, no presente caso, o fundamento para a 
tributação questionada está posto em artigo expresso de lei federal 
que manda tributar os juros pelo IRPJ e pela CSLL, de modo que há, 
sim, a necessidade de, relativamente aos juros de mora, com caráter 
indenizatório, fazer-se a redução do texto legal, por incompatível com a 
Constituição Federal, e a não aplicação da lei no caso específico, e, para 
tanto, é de rigor o incidente, sob pena de ofensa à reserva de Plenário e 
à Súmula Vinculante nº 10 do STF, verbis:

“Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário 
de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato 
normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

Afasto a preliminar e, por conseguinte, conheço da arguição.
A segunda prejudicial suscitada respeita ao âmbito de conhecimento 

da arguição, que deveria se limitar ao que pedido na ação principal, a 
qual em momento algum contém postulação em relação à não incidência 
dos tributos impugnados quanto aos juros decorrentes dos depósitos 
suspensivos da exigibilidade do crédito tributário.

Com efeito, quanto a esse particular, tenho que assiste razão à Fazenda 
Nacional, porquanto, da análise do pedido inicial, observa-se que a 
pretensão deduzida pela parte diz respeito apenas à não incidência dos 
tributos sobre os juros decorrentes de valores oriundos de repetição do 
indébito. Assim, conquanto na Turma a questão tenha tomado dimensão 
maior, provavelmente em razão de a matéria, no âmbito do STJ, ter sido 
decidida no mesmo julgamento, aqui deve ser feito o decote, de modo 
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que não conheço da arguição quanto ao art. 8º da Lei nº 8.541/92.
Acolho, portanto, essa segunda prejudicial, sem prejuízo de me 

valer dos fundamentos do voto, ainda que obiter dictum, pois vejo certa 
identidade entre as situações.

Em sendo assim, permito-me adotar os fundamentos exarados pela 
então relatora no processo referido por ocasião de sua suscitação perante 
a 2ª Turma deste Tribunal, como segue:

“QUESTÃO DE ORDEM
Preliminarmente ao reexame do presente feito, entendo que deva ser arguida a incons-

titucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 
43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e do 
art. 8º da Lei nº 8.541/92, de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da 
CSLL sobre os juros Selic recebidos na restituição de indébito tributário e no levantamento 
de depósito judicial.

1. Necessidade de se arguir a inconstitucionalidade da incidência do IR e da CSLL 
sobre os juros Selic recebidos na restituição de indébito tributário e no levantamento de 
depósito judicial

Conforme será exposto no item a seguir, o STJ consolidou seu entendimento no sentido 
da incidência do IR e da CSLL sobre os juros Selic recebidos na restituição de indébito 
tributário e no levantamento de depósito judicial.

E, para autorizar essa incidência do IR e da CSLL, o STJ valeu-se de uma determinada 
interpretação acerca dos seguintes dispositivos: § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, art. 17 
do Decreto-Lei nº 1.598/77, art. 8º da Lei nº 8.541/92, bem como art. 43, inciso II e § 1º, 
do CTN (Lei nº 5.172/66).

Assim, considerando que a matéria em análise possui índole constitucional, há a ne-
cessidade da presente arguição, para que a Corte Especial deste Tribunal se pronuncie, 
da mesma forma como o fez na recente Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-
11.2013.404.0000/TRF, da qual fui relatora e que tratou do IR sobre os juros de mora.

Isso porque, no instante do julgamento da referida arguição (5020732-11.2013.404.0000/
TRF), ficou consignado ‘que a inconstitucionalidade que por ora se argui não diz respeito 
ao indébito tributário, o qual tem a taxa Selic como índice único de correção monetária 
e juros, indexador esse que possui aplicação prevista em legislação específica (Lei nº 
9.250/95), a qual não é objeto da presente arguição’.

2. Entendimento do STJ quanto à incidência do IR e da CSLL sobre os juros Selic 
recebidos na restituição de indébito tributário e no levantamento de depósito judicial

Por meio do REsp nº 1.138.695/SC, julgado pelo regime do art. 543-C do CPC (recurso 
repetitivo), o STJ consolidou o entendimento de que incide o imposto de renda – IR e a 
contribuição social sobre o lucro líquido – CSLL sobre os juros Selic recebidos na resti-
tuição de indébito tributário e no levantamento de depósito judicial, tendo a ementa desse 
recurso o seguinte teor:

‘PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CON-
TROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE RENDA 
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DA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍ-
QUIDO – CSLL. DISCUSSÃO SOBRE A EXCLUSÃO DOS JUROS SELIC INCIDENTES 
NO MOMENTO DA DEVOLUÇÃO DE VALORES EM DEPÓSITO JUDICIAL FEITO 
NA FORMA DA LEI Nº 9.703/98 E NO INSTANTE DA 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 suficientemente funda-
mentada, não estando obrigada a corte de origem a emitir juízo de valor expresso a respeito 
de todas as teses e todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

2. Os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem natureza remune-
ratória 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 financeiras por exce-
lência. Precedentes da Primeira Turma: AgRg no Ag 1.359.761/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 
definiu, especificamente quanto aos juros de mora pagos em decorrência de sentenças 
judiciais, que, muito embora sejam 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 isen-
tiva específica 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 
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. Rio de 
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Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1917. v. 4. 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 1.138.695/SC, rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Primeira Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 31.05.2013)

Quanto aos juros Selic recebidos no instante do levantamento de depósito judicial, o 
voto condutor desse acórdão (REsp 1.138.695/SC) consignou que os juros Selic, nesse caso 
(depósito judicial), têm natureza remuneratória, e não moratória:

‘Desse modo, assim como a correção monetária (se houver), não escapam à tribu-
tação pelo IRPJ e pela CSLL, já que compõem a esfera de disponibilidade patrimonial do 
contribuinte, que, no caso dos depósitos efetuados na forma da Lei nº 9.703/98, ocorre no 
momento da devolução ao depositante da quantia depositada acrescida de juros calculados 
na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95 (Selic). Com efeito, o fato de a 
Lei nº 9.703/98 invocar a taxa Selic como forma de calcular os juros incidentes na devolução 
dos depósitos judiciais não modifica a natureza jurídica dos juros remuneratórios para juros 
moratórios, como sustenta o contribuinte. Não é a forma de cálculo dos juros que dita a sua 
natureza jurídica, mas o motivo pelo qual estão sendo pagos: o seu fato gerador.’ (destaquei)

3. Dispositivos em relação aos quais é arguida a inconstitucionalidade, sem redução 
de texto

Decreto-Lei nº 1.598/77:
‘Art. 17 – Os juros, o desconto, a correção monetária prefixada, o lucro na operação 

de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures, ganhos pelo contribuinte, serão 
incluídos no lucro operacional e, quando derivados de operações ou títulos com vencimento 
posterior ao encerramento do exercício social, poderão ser rateados pelos períodos a que 
competirem.’

Lei nº 8.541/92:
‘Art. 8º Serão consideradas como redução indevida do lucro real, de conformidade 

com as disposições contidas no art. 6º, § 5º, alínea b, do Decreto-Lei nº 1.598, de 26 de 
dezembro de 1977, as importâncias contabilizadas como custo ou despesa, relativas a 
tributos ou contribuições, sua respectiva atualização monetária e as multas,e os juros e 
outros encargos, cuja exigibilidade esteja suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, 
de 25 de outubro de 1966, haja ou não depósito judicial em garantia.’

Lei nº 5.172/66:
‘Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e os proventos de qualquer 

natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
(...)
II – de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais 

não compreendidos no inciso anterior.
§ 1º A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento, 

da localização, da condição jurídica ou da nacionalidade da fonte, da origem e da forma de 
percepção. (Incluído pela Lcp nº 104, de 10.01.2001)’

Lei nº 7.713/88:
‘Art. 3º O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado 

o disposto nos arts. 9º a 14 desta lei. (Vide Lei 8.023, de 12.04.90)
§ 1º Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da combi-
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nação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de 
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspon-
dentes aos rendimentos declarados.’

4. Possibilidade da arguição de inconstitucionalidade, em controle difuso (concreto/
incidental), de lei anterior à Constituição em vigor

Conforme já decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/
TRF, com base no entendimento consagrado pelo STF no julgamento da ADI 4.222/DF 
(publicada em 14.02.2011), é perfeitamente possível a arguição de inconstitucionalidade 
de lei anterior à Constituição Federal de 1988 em controle difuso (concreto/incidental), 
notadamente no caso em que a inconstitucionalidade não diz respeito ao texto de lei em si, 
mas à interpretação que a ele está sendo atribuída.

Registro que, no caso dos autos, é inviável resolver a contrariedade da legislação 
anterior à CF/88 pelo instituto da revogação (recepção ou não recepção), uma vez que a 
inconstitucionalidade que se argui é ‘sem redução de texto’, ou seja, não se refere ao dis-
positivo de lei em si, mas à específica e determinada interpretação que está sendo atribuída 
ao dispositivo, notadamente pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, conforme precedente 
acima reproduzido (REsp 1.138.695/SC, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira 
Seção, julgado em 22.05.2013, DJe 31.05.2013).

Portanto, propõe-se a arguição de inconstitucionalidade, sem redução de texto, dos 
seguintes dispositivos: art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), art. 17 do Decreto-
-Lei nº 1.598/77 e art. 8º da Lei nº 8.541/92.

5. Precedente recente da Corte Especial do TRF-4, afastando a incidência do IR sobre 
os juros de mora

A Corte Especial deste Regional, no julgamento da Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF (em 24.10.2013), da qual fui a relatora, afastou a inci-
dência do IR sobre os juros de mora, excepcionando, no entanto, os juros Selic recebidos 
pelo contribuinte.

No entanto, grande parte da fundamentação da referida arguição aplica-se, perfeitamen-
te, ao caso dos autos, razão pela qual a ela me reporto para defender a presente arguição.

A seguir reproduzo a ementa desse precedente:
‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 

RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI Nº 4.506/64 PELA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDU-
ÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI Nº 4.506/64 E DO ART. 43, INCISO II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66), 
POR AFRONTA AO INCISO III DO ART. 153 DA CF/88. 1. O art. 16, parágrafo único, 
da Lei nº 4.506/64, ao tratar como ‘rendimento de trabalho assalariado os juros de mora e 
quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das remunerações previstas neste 
artigo’, contraria, frontalmente, o disposto no inciso III do art. 153 da CF/88, que é taxati-
vo em só permitir a incidência do imposto de renda sobre ‘renda e proventos de qualquer 
natureza’. Juros moratórios legais são detentores de nítida e exclusiva natureza indeniza-
tória, e, portanto, não se enquadram no conceito de renda ou proventos. Hipótese de não 
recepção pela Constituição Federal de 1988. 2. Inconstitucionalidade do art. 43, inciso II 
e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), sem redução de texto, originada pela interpretação que 
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lhe é atribuída pelo Superior Tribunal de Justiça – STJ, com efeito vinculante, de forma a 
autorizar que sobre verba indenizatória, in casu os juros de mora legais, passe a incidir o 
imposto de renda. 3. Inconstitucionalidade sem redução de texto reconhecida também com 
relação ao § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 
5.172/66). 4. Os juros legais moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos 
causados ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. A mora no pagamento de 
verba trabalhista, salarial e previdenciária, cuja natureza é notoriamente alimentar, impõe ao 
credor a privação de bens essenciais, podendo ocasionar até mesmo o seu endividamento a 
fim de cumprir os compromissos assumidos. A indenização, por meio dos juros moratórios, 
visa à compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude da mora do devedor, não 
possuindo qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo imposto de 
renda.’ (TRF4, Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000, Corte 
Especial, Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, por maioria, juntado aos autos 
em 29.10.2013)

6. Taxa Selic como índice único de correção monetária e juros aplicado no ressarci-
mento de indébito tributário

A taxa Selic, a partir de 01.01.1996, é o único índice de correção monetária e de juros 
aplicável no ressarcimento de indébito tributário, a teor do disposto no § 4º do art. 39 da 
Lei nº 9.250/95:

‘Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente 
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, 
contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, 
apurado em períodos subsequentes.

(...)
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou a restituição será acrescida 

de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do 
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou da restituição e 
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)’

Com efeito, o STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (art. 543-C do CPC), já firmou 
esse entendimento, consagrando que a taxa Selic não pode ser acumulada com qualquer 
outro índice, seja ele de juros, seja de correção monetária, uma vez que já comporta 
atualização monetária e juros, conforme precedentes ilustrativos a seguir reproduzidos:

‘TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA 
RETIDO INDEVIDAMENTE. INCIDÊNCIA DE JUROS.

1. Nos casos de pagamento indevido ou a maior de tributos federais, entre os quais 
está compreendida a retenção indevida ou a maior de imposto de renda, a Lei nº 9.250, 
de 1995, no § 4º de seu art. 39, dispõe que, a partir de 1º de janeiro de 1996, a restituição 
será acrescida de juros equivalentes à taxa Selic, acumulada mensalmente, calculados a 
partir do pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da restituição e de 1% rela-
tivamente ao mês em que estiver sendo efetuada. Após 31 de dezembro de 1997, o termo 
inicial para cálculo dos juros de que trata o § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 1995, é o 
mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido, nos termos do art. 
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73 da Lei nº 9.532, de 1997.
A taxa Selic não pode ser cumulada com qualquer outro índice, seja de atualização 

monetária, seja de juros, porque ela inclui, a um só tempo, o índice de inflação do perí-
odo e a taxa real de juros. Nesse sentido são os seguintes precedentes da Primeira Seção, 
submetidos ao regime de que trata o art. 543-C do CPC: REsp 1.111.189/SP, rel. Min. Teori 
Albino Zavascki, DJe de 25.09.2009; REsp 1.111.175/SP, rel. Min. Denise Arruda (DJe de 
01.07.2009). Portanto, são devidos juros na restituição de diferenças retidas indevidamente 
a título de imposto de renda na liquidação de requisição de pequeno valor.

(...)
3. Recurso especial não provido.’ (REsp 1.293.164/RS, rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 01.12.2011, DJe 09.12.2011)
‘TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. PIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. 

TAXA SELIC. APLICAÇÃO. JUROS DE MORA.
1. A compensação ou a restituição de indébito tributário, na jurisprudência do e. STJ, 

subsume-se aos expurgos inflacionários com seus consectários índices, a saber, com o 
advento da Lei nº 9.250/95, época em que o índice foi substituído pela taxa Selic, que com-
preende taxa de juros reais e taxa de inflação a ser considerada a partir de 1º de janeiro 
de 1996, inacumulável com qualquer outro índice de correção monetária ou com juros de 
mora (Precedentes: EREsp nº 642.962/BA, Primeira Seção, DJU de 24.09.2007; REsp nº 
799.564/PE, Primeira Turma, DJU de 05.11.2007; e REsp nº 854.466/SP, Primeira Turma, 
DJU de 10.09.2007).

(...)
7. O indébito fiscal, para efeito de compensação, não se sujeita à regra de juros moratórios 

do artigo 167 do CTN, própria da repetição por sentença judicial condenatória transitada 
em julgado; mas lei especial pode, com fundamento no artigo 170 do CTN, definir a inci-
dência do encargo, como ocorreu com a edição da Lei nº 9.250, de 26.12.95: a taxa Selic 
é, pois, cabível, a partir de 01.01.96, porém, por incluir no seu cálculo uma componente 
de variação de correção monetária, não se admite a sua cumulação com qualquer outro 
índice (fls. 227).

4. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg nos EDcl no REsp 887.024/SP, rel. Ministro 
Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 05.02.2009, DJe 19.02.2009)

7. Inconstitucionalidade da incidência do IR e da CSLL sobre a taxa Selic recebida na 
restituição de indébito tributário ou no levantamento de depósito judicial

Conforme demonstrado no item anterior, a taxa Selic é o único índice de correção 
monetária e também (ao mesmo tempo) de juros na repetição de indébito tributário e no 
levantamento de depósito judicial. E esses juros, sem nenhuma dúvida, correspondem a 
juros de mora, conforme previsto no art. 167 do CTN.

Portanto, a taxa Selic recebida na repetição de indébito ou no levantamento de depósito 
judicial corresponde à correção monetária e aos juros de mora.

7.1 Ocorre que, em relação aos juros de mora (taxa Selic), a Corte Especial deste 
Regional, no julgamento recente da Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-
11.2013.404.0000/TRF (em 24.10.2013), já definiu que não pode incidir o IR, dada a sua 
natureza indenizatória, sendo esse entendimento em tudo aplicável à incidência da CSLL 
(contribuição social sobre o lucro líquido).
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Assim, fica dispensada maior fundamentação para afastar a incidência do IR e da CSLL 
sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte, uma vez que ela comporta juros de mora, os 
quais a Corte Especial deste Tribunal já decidiu não corresponder a acréscimo patrimonial 
ou lucro.

7.2 Em relação à correção monetária (taxa Selic), esta tem como objetivo a preservação 
do poder de compra em face do fenômeno inflacionário, não consistindo, a toda evidência, 
em qualquer acréscimo patrimonial ou lucro.

7.3 Portanto, afronta flagrantemente o disposto no arts. 153, III, e 195, I, c, da CF/88 a 
incidência do IR e da CSLL sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de 
indébito ou no levantamento de depósito judicial.

8. Conclusão
Portanto, a conclusão a que se chega é que a incidência do IR e da CSLL sobre a taxa 

Selic recebida pelo contribuinte na repetição de indébito ou no levantamento de depósito 
judicial é inconstitucional, porque afronta o art. 153, III, e o art. 195, I, c, respectivamente, 
da CF/88.

9. Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher questão de ordem, para arguir a inconstitucionalidade 

parcial, sem redução de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-
-Lei nº 1.598/77, do art. 8º da Lei nº 8.541/92 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 
5.172/66), de forma a afastar a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social 
sobre o lucro líquido (CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na repetição de 
indébito ou no levantamento de depósito judicial, nos termos da fundamentação.

Desa. Federal LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH
Relatora”

Por ocasião da suscitação do referido incidente de arguição de in-
constitucionalidade na 2ª Turma, nos autos da Apelação em Mandado de 
Segurança nº 5006694-35.2012.404.7111/RS, na sessão de 26.08.2014, 
pedi vista dos autos, acompanhando a relatora pelos seguintes funda-
mentos, que agrego à presente fundamentação:

“VOTO-VISTA
Trata-se de questão de ordem apresentada pela relatora, Desa. Federal Luciane Amaral 

Corrêa Münch, para arguir a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º 
do art. 3º da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77, do art. 8º da Lei 
nº 8.541/1992 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), a fim de afastar a 
incidência de IRPJ e de CSLL sobre os juros Selic recebidos em decorrência de repetição 
de indébito tributário ou no levantamento de depósito judicial.

Ressalte-se, inicialmente, que a Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-
11.2013.404.0000/TRF, de relatoria da Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch, julgada 
em 24.10.2013 pela Corte Especial deste Tribunal, afastou a incidência do IRPF sobre os 
juros de mora legais recebidos, excepcionando no voto a questão desta nova arguição que 
ora se propõe, nos seguintes termos:
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‘Desde já consigno que a inconstitucionalidade que por ora se argui não diz respeito ao 
indébito tributário, o qual tem a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros, 
indexador esse que possui aplicação prevista em legislação específica (Lei nº 9.250/95), a 
qual não é objeto da presente arguição.’

Naquela ocasião, a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, não conheceu da arguição de inconstitucionalidade relativamente ao art. 16, 
parágrafo único, da Lei nº 4.506/1964, e declarou a inconstitucionalidade parcial, sem redu-
ção de texto, do § 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/1988 e do art. 43, inciso II, § 1º, do Código 
Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966, de forma a afastar da incidência do imposto de renda 
os juros de mora legais recebidos, conforme consubstanciado na ementa abaixo transcrita:

‘ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE 
RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO RECEPÇÃO DO ART. 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI Nº 4.506/64 PELA CF/88. INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDU-
ÇÃO DE TEXTO, DO § 1º DO ART. 3º DA LEI Nº 7.713/88, DO ART. 16, PARÁGRAFO 
ÚNICO, DA LEI Nº 4.506/64 E DO ART. 43, INCISO II E § 1º, DO CTN (LEI Nº 5.172/66), 
POR AFRONTA AO INCISO III DO ART. 153 DA CF/88.

1. O art. 16, parágrafo único, da Lei nº 4.506/64, ao tratar como ‘rendimento de trabalho 
assalariado os juros de mora e quaisquer outras indenizações pelo atraso no pagamento das 
remunerações previstas neste artigo’, contraria, frontalmente, o disposto no inciso III do 
art. 153 da CF/88, que é taxativo em só permitir a incidência do imposto de renda sobre 
‘renda e proventos de qualquer natureza’. Juros moratórios legais são detentores de nítida 
e exclusiva natureza indenizatória, e, portanto, não se enquadram no conceito de renda ou 
proventos. Hipótese de não recepção pela Constituição Federal de 1988.

2. Inconstitucionalidade do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), sem re-
dução de texto, originada pela interpretação que lhe é atribuída pelo Superior Tribunal de 
Justiça – STJ, com efeito vinculante, de forma a autorizar que sobre verba indenizatória, 
in casu os juros de mora legais, passe a incidir o imposto de renda.

3. Inconstitucionalidade sem redução de texto reconhecida também com relação ao 
§ 1º do art. 3º da Lei nº 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66).

4. Os juros legais moratórios são, por natureza, verba indenizatória dos prejuízos causa-
dos ao credor pelo pagamento extemporâneo de seu crédito. A mora no pagamento de verba 
trabalhista, salarial e previdenciária, cuja natureza é notoriamente alimentar, impõe ao credor 
a privação de bens essenciais, podendo ocasionar até mesmo o seu endividamento a fim de 
cumprir os compromissos assumidos. A indenização, por meio dos juros moratórios, visa à 
compensação das perdas sofridas pelo credor em virtude da mora do devedor, não possuin-
do qualquer conotação de riqueza nova a autorizar sua tributação pelo imposto de renda.’

Vale-se a eminente relatora, para a defesa da presente arguição, ainda que não tenha 
naquela adentrado na questão ora em tela, da mesma fundamentação, nos pontos em comum 
e que já foram decididos pela Corte Especial deste Tribunal.

Com efeito, cumpre referir que a taxa Selic, a partir de 01.01.96, é o único índice de 
correção monetária e de juros aplicável no ressarcimento de indébito tributário, conforme 
o disposto no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250/95, in verbis:

‘Art. 39. A compensação de que trata o art. 66 da Lei nº 8.383, de 30 de dezembro de 
1991, com a redação dada pelo art. 58 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995, somente 
poderá ser efetuada com o recolhimento de importância correspondente a imposto, taxa, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 357-388, 2017374

contribuição federal ou receitas patrimoniais de mesma espécie e destinação constitucional, 
apurado em períodos subsequentes.

(...)
§ 4º A partir de 1º de janeiro de 1996, a compensação ou a restituição será acrescida 

de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custó-
dia – Selic para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir da data do 
pagamento indevido ou a maior até o mês anterior ao da compensação ou da restituição e 
de 1% relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada. (Vide Lei nº 9.532, de 1997)’

Da mesma forma, no tocante aos depósitos judiciais, a Lei nº 9.703, de 17.11.1998, 
que dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais, 
igualmente determina a correção pela taxa Selic:

‘LEI Nº 9.703, DE 17 DE NOVEMBRO DE 1998
Dispõe sobre os depósitos judiciais e extrajudiciais de tributos e contribuições federais
(...)
Art. 2º-A. Aos depósitos efetuados antes de 1º de dezembro de 1998 será aplicada a 

sistemática prevista nesta lei de acordo com um cronograma fixado por ato do Ministério da 
Fazenda, sendo obrigatória a sua transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído 
pela Lei nº 12.058, de 2009) (Vide Lei nº 12.099, de 2009, vigência)

Parágrafo único. A inobservância da transferência obrigatória de que trata o caput deste 
artigo sujeita os recursos depositados à remuneração à taxa Selic e sujeita os administradores 
da Caixa Econômica Federal às penalidades impostas pela Lei nº 4.595, de 31 de dezembro 
de 1964. (Incluído pela Lei nº 12.058, de 2009)

§ 1º Os juros dos depósitos referidos no caput serão calculados à taxa originalmente 
devida até a data da transferência à conta única do Tesouro Nacional. (Incluído pela Lei 
nº 12.099, de 2009)

§ 2º Após a transferência à conta única do Tesouro Nacional, os juros dos depósitos 
referidos no caput serão calculados na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 
9.250, de 26 de dezembro de 1995. (Incluído pela Lei nº 12.099, de 2009)

§ 3º A inobservância da transferência obrigatória de que trata o caput sujeita os recursos 
depositados à remuneração na forma estabelecida pelo § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 
de dezembro de 1995, desde a inobservância, e os administradores das instituições finan-
ceiras às penalidades previstas na Lei nº 4.595, de 31 de dezembro de 1964. (Renumerado 
do parágrafo único pela Lei nº 12.099, de 2009)’ (destaquei)

Por sua vez, o STJ define a taxa Selic como índice de correção monetária e de juros de 
mora, na atualização dos créditos tributários: ‘(...) 5. É legítima a utilização da taxa Selic 
como índice de correção monetária e de juros de mora, na atualização dos créditos tributá-
rios. Precedentes: AGRESP 671.494/RS, 1ª Turma, Min. Luiz Fux, DJ de 28.03.2005; REsp 
547.283/MG, 2ª Turma, Min. João Otávio Noronha, DJ de 01.02.2005. 6. Recurso especial 
parcialmente conhecido e, nesta parte, improvido’(RESP nº 802.908, 1ª Turma, rel. Min. 
Teori Albino Zavascki, decisão unânime, publicada no DJ em 20.03.2006).

Referida taxa (Selic) não é cumulável com qualquer outro índice, porquanto engloba 
juros e correção monetária (REsp 1.111.175/SP, rel. Min. Denise Arruda, DJe de 10.09.09, 
submetido ao colegiado pelo regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08).

Assim, tanto na repetição de indébito tributário quanto no levantamento de depósito 
judicial, o valor é acrescido da taxa Selic, a qual engloba juros de mora e correção monetária.
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Analisada a natureza híbrida da taxa Selic, cumpre assinalar que o incidente de incons-
titucionalidade perante os tribunais inferiores, instrumento típico do controle incidental, 
inter partes, possui contornos de processo objetivo na medida em que transcende ao caso 
concreto que lhe deu origem, servindo de paradigma (leading case) para todos os demais 
feitos em trâmite no tribunal que envolvam a mesma questão constitucional.

Por conseguinte, como na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-
11.2013.404.0000/TRF (ementa acima transcrita) restou decidido que sobre os juros legais 
moratórios não incide imposto de renda, dada a sua natureza indenizatória, é caso de se 
tomar tal decisão como paradigma também para a fundamentação do presente incidente, 
que trata da mesma questão no ponto, razão pela qual, assim como fez a eminente relatora, 
aos fundamentos da aludida arguição também me reporto.

Por outro lado, afasta-se, pela nítida natureza constitucional e em face do que posto 
na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000/TRF, o REsp nº 
1.138.695/SC, precedente contrário do STJ, ainda que julgado pelo regime do art. 543-C 
do CPC (recurso repetitivo).

Dessarte, não há a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa Selic recebida tanto 
na repetição de indébito quanto no levantamento de depósito judicial, em face do caráter 
indissociável da natureza da taxa Selic, que é composta de correção monetária mais juros 
de mora, os últimos já definidos como sendo de natureza indenizatória, em anterior inci-
dente de inconstitucionalidade que lhe serve de paradigma, e a primeira por representar 
mera atualização do padrão monetário, não implicando riqueza nova, ou seja, acréscimo 
patrimonial ou renda.

Não há, ademais, a possibilidade de desmembrar referida taxa para fins de incidência de 
IRPJ e de CSLL somente sobre os juros, pois, como visto e reconhecido pela jurisprudência 
do próprio STJ, ela engloba os dois elementos (juros de mora + correção monetária), que 
não podem ser bipartidos, sob pena de descaracterização da própria natureza da taxa Selic.

E, para bem representar o não cabimento da incidência tributária, trago o seguinte 
exemplo: imagine-se um caso de repetição de indébito devida desde janeiro de 2000, no 
valor de R$ 100.000,00, até dezembro de 2010. O índice da taxa Selic aplicável é de 2,5993, 
resultando no valor final (dez/10) de R$ 259.930,00. A incidência do IRPJ e da CSLL seria 
sobre o valor de R$ 159.930,00, ou seja, sobre a própria atualização monetária do valor e 
sobre reparação pela mora (juros), inviabilizando, assim, a restituição de modo integral, 
o que é inadmissível. Estar-se-ia, como visto, tributando não só os juros, mas também a 
própria atualização monetária, vista a natureza híbrida da Selic.

Ora, foge à razoabilidade que se permita que o Estado, ao perpetrar um ilícito, qual 
seja, a imposição de uma exação indevida, venha, ao ser condenado a restituir esse valor, a 
tributar o valor relativo à indenização desse seu atuar indevido. Poder-se-ia, até, imaginar 
a tributação sobre os juros (o que entendo indevido), mas sobre a correção monetária é 
um verdadeiro absurdo, visto que, às escancaras, correção monetária não é renda, nem se 
constitui em plus.

O mesmo raciocínio vale para o depósito judicial, pois, conquanto seja voluntário, torna-
-se indisponível ao contribuinte, e, desde logo, segundo a lei que o regulamenta, disponível 
à fazenda, já que entra direto no caixa do tesouro. Equivale, mutatis mutandis, ao indébito 
tributário, com a diferença de que, no depósito, a restituição prescinde do precatório. E, 
aqui também, tal como no indébito, quer-se tributar tudo, correção e juros.
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A tudo deve ser acrescido que, para o setor produtivo, não há vantagem alguma em se 
descapitalizar para pagar tributo indevido, nem mesmo para indisponibilizar valores em 
depósito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, pois aplicação financeira alguma 
supera as altas taxas de juros cobradas pelo mercado financeiro para o financiamento do 
capital de giro, nem mesmo a Selic. Só há, pois, desvantagens, tanto no indébito quanto no 
depósito judicial, para os contribuintes, cuja reparação pela Selic não é vantajosa.

Concluo, portanto, por acompanhar o voto da eminente relatora.
Ante o exposto, voto por acolher a presente questão de ordem, nos termos em que 

proposta.”

Faço apenas um reparo nos fundamentos do meu voto-vista lançado 
por ocasião da suscitação do incidente na Turma, quando disse o 
seguinte:

“Poder-se-ia, até, imaginar a tributação sobre os juros (o que entendo indevido), mas 
sobre a correção monetária é um verdadeiro absurdo, visto que, às escancaras, correção 
monetária não é renda, nem se constitui em plus.”

Houve aí, nesse particular, um equívoco no meu raciocínio, porquanto, 
se a correção não é um plus, e, como o valor principal repetido, volta 
ao caixa da empresa, esse valor assume a mesma condição que teria 
caso não tivesse sido deduzido por ocasião do pagamento indevido, 
devidamente atualizado (art. 97, § 2º, do CTN). Assim, se ele retorna ao 
caixa da empresa na mesma condição, como consequência, sujeitar-se-á 
às regras de tributação, e, em princípio, comporá a base de cálculo dos 
tributos eventualmente incidentes.

No entanto, em face da natureza híbrida da Selic (já devidamente 
demonstrada nos votos transcritos), que não permite decompor o que 
é juros e o que é correção monetária, o efeito prático é que não se 
sujeitará à tributação tudo o que representar taxa Selic, que, diga-se, foi 
uma criação do Estado, e não do cidadão. Fosse possível manter a regra 
geral do CTN (art. 161, § 1º), a situação seria outra, mas não é, por fato 
imputável ao Estado, e não ao cidadão.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conhecer, em parte, do incidente de ar-
guição de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, acolhê-lo para 
declarar a inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do § 1º 
do art. 3º da Lei nº 7.713/88, do art. 17 do Decreto-Lei nº 1.598/77 e 
do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN (Lei nº 5.172/66), de forma a afastar 
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a incidência do imposto de renda (IR) e da contribuição social sobre o 
lucro líquido (CSLL) sobre a taxa Selic recebida pelo contribuinte na 
repetição de indébito, nos termos da fundamentação retro.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Peço 
vênia ao e. relator para manter o entendimento que esbocei na AI 
50207321120134040000, relativa à alegada inconstitucionalidade do 
IRPF sobre juros de mora, ainda que tenha restado vencido naquela 
oportunidade.

Ao proferir meu voto, referi:
“Gostaria também de cumprimentar a ilustre procuradora Dra. Letícia pelo belo trabalho 

que apresentou, tanto em termos de sustentação oral quanto de memoriais. Aliás a Dra. 
Letícia tem demonstrado uma grande atuação aqui no Tribunal, não apenas trabalha nos 
memoriais, mas visita os desembargadores, o que é algo invejável, elogiável e que devemos 
prestigiar. Também cumprimento o ilustre procurador da República Dr. Marco Seifert, pela 
sua manifestação também brilhante, e também a brilhante manifestação da ilustre relatora.

Vou inverter a ordem e vou começar pelo mérito e depois passarei para as preliminares, 
e explicarei por quê.

Com relação ao mérito, eu não teria nenhuma dúvida em acompanhar a ilustre relatora. 
O Direito Tributário usa de uma tática de três maneiras de proceder: ou ele cria institutos 
que lhe são próprios, que não há nos outros ramos do Direito, como no caso da imunidade, 
da anistia, da isenção tributária; às vezes ele pega institutos de outros ramos do Direito 
e dá-lhes um colorido próprio, tributário, como acontece, por exemplo, com o domicílio 
tributário, como acontece com a capacidade tributária. Inclusive, na capacidade, o Código 
é expresso, dizendo que a capacidade passiva independe da capacidade civil das pessoas 
naturais. E, em terceiro lugar, às vezes, apenas ele se apropria de institutos dos outros ra-
mos do Direito e não lhes dá nenhum colorido especial, e, nessa apropriação, ele não pode 
agregar um elemento novo. É o que acontece, parece-me, com relação aos juros moratórios. 
Juros moratórios não têm nada de especial em matéria de Direito Tributário. E, no Direito 
Civil e no Direito comum, nós sabemos, e foi brilhantemente exposto pela relatora, e não 
perderei tempo com isso, juros moratórios possuem caráter nitidamente indenizatório, tanto 
que, no próprio memorial da Fazenda, está dito que, na verdade, os juros têm a função de 
compensar o acréscimo patrimonial que o sujeito deixou de ter no tempo devido. Deixou 
de ter no tempo devido, então não houve o acréscimo patrimonial, e compensação de 
acréscimo patrimonial, para mim, não é acréscimo patrimonial, compensação de acréscimo 
patrimonial é indenização.

Então, com relação ao mérito, eu estaria plenamente de acordo com a ilustre relatora.
Com relação à preliminar, que foi levantada pelo Des. Penteado, de que teríamos recebido 

uma incumbência do STJ para rejulgar o caso, de acordo com o repetitivo, eu também não 
vejo nenhum problema em que o Tribunal entenda que a matéria não é infraconstitucional 
e é constitucional, e podemos muito bem passar por cima disso, sem que haja quebra de 
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hierarquia. Isso me parece perfeitamente possível.
Mas a preliminar que foi levantada pelo Des. Néfi Cordeiro, essa realmente não con-

sigo ultrapassar. Já temos decisão do Supremo Tribunal Federal, dizendo que a matéria é 
infraconstitucional. Então realmente essa não vejo como ultrapassar, e, por essa razão, vou 
acompanhar a divergência, no sentido de não conhecer da arguição.”

Aqui, a situação é análoga: o STF, ao julgar o AI 705.941/SP, declarou 
que a controvérsia acerca da incidência de imposto de renda sobre juros 
remuneratórios não possui repercussão geral, por se tratar de discussão 
infraconstitucional. E, no nível infraconstitucional, o col. STJ, em 
recurso representativo de controvérsia (REsp 1.138.695-SC), concluiu 
que “os juros incidentes na devolução dos depósitos judiciais possuem 
natureza remuneratória”, como “os juros moratórios decorrentes de 
repetição de indébito tributário possuem natureza de lucros cessantes”, 
ou seja, indenizam aquilo que o contribuinte deixou de lucrar, e não o 
que efetivamente perdeu, ficando, pois, sujeitos à tributação pelo IRPJ 
e pela CSLL.

Ante o exposto, voto por não conhecer da arguição de 
inconstitucionalidade.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Vou acompanhar o 
relator quanto à admissão parcial da arguição de inconstitucionalidade, 
mas, no mérito, dele divirjo pelas razões que já apresentei perante a 2ª 
Turma, in verbis:

“Segundo o voto da relatora, é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre 
a taxa Selic recebida pelo contribuinte na restituição de indébito tributário ou no levanta-
mento de depósito judicial, porque essa taxa, a seu ver, inclui juros moratórios e correção 
monetária, sendo tais juros imunes ao IRPJ e à CSLL devido à sua natureza indenizatória, 
e igualmente a correção monetária, porque apenas preserva o poder de compra em face do 
fenômeno inflacionário.

Do voto que acompanha o da relatora, extrai-se:
‘(...) Poder-se-ia, até, imaginar a tributação sobre os juros (o que entendo indevido), 

mas sobre a correção monetária é um verdadeiro absurdo, visto que, às escancaras, correção 
monetária não é renda, nem se constitui em plus.’

Diferentemente dos votos antecedentes, entendo que na tributação pelo IPJ e pela CSLL 
da correção monetária e dos juros moratórios (ambos, segundo tais votos, incluídos na taxa 
Selic) não há nenhum absurdo, sendo legítima tal tributação se efetivamente incidir sobre 
o lucro, e não sobre, v.g., o patrimônio ou outra base de cálculo estranha a esses tributos.

Explico.
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Como se sabe, o pagamento de tributo representa despesa, que como tal é contabilizada 
pelo contribuinte e, por isso, considerada para redução do lucro. Se essa despesa vem a ser 
depois recuperada pelo contribuinte, administrativa ou judicialmente, o valor recuperado 
deve ser adicionado ao lucro, em operação contábil correspondente àquela primeira. Vê-se, 
assim, que, se o IRPJ e a CSLL não incidiram sobre o valor da despesa, como tal contabili-
zada, logicamente devem incidir depois sobre o valor recuperado, sob pena de não incidirem 
nenhuma vez. É o que está claramente dito no artigo 53 da Lei nº 9.430, de 1996, in verbis:

‘Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com 
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado 
para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter dedu-
zido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no 
lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação 
com base no lucro presumido ou arbitrado.’

Aliás, já antes dispunha no mesmo sentido a ainda vigente Lei nº 4.506, de 1964:
‘Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I – o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II – o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III – as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV – as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões 

ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos, quer 
à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.

§ 1º Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias reali-
zadas cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado para ser 
depreciado ou amortizado.

§ 2º Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre dedutibilidade 
de rendimentos pagos a terceiros.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às gratificações ou às participações 
no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores de pessoa jurídica, que não serão 
dedutíveis como custos ou despesas operacionais.

Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, à produção e à venda 
dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:

I – o custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na produção 
dos bens ou serviços vendidos;

II – os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
III – os rendimentos pagos a terceiros;
IV – os impostos, taxas e contribuições fiscais ou parafiscais, exceto o imposto de renda;
V – as quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, 

ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio;
VI – as quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência 

de riscos não cobertos por seguro, desde que comprovadas.’
Desse modo, tendo o contribuinte contabilizado como despesa o pagamento indevido 

a título de tributo, com sua dedução do lucro, a recuperação posterior desse mesmo valor 
(assim como a correção monetária embutida na taxa Selic, já que, segundo entenderam os 
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votos antecedentes, a correção monetária apenas preserva o poder de compra em face do 
fenômeno inflacionário) deverá ser tributada pelo IRPJ e pela CSLL. Ou seja, se em exer-
cício X o contribuinte deduziu do lucro, como despesa, valor Y pago indevidamente a título 
de tributo, no exercício posterior XX ele deverá adicionar ao lucro o valor Y + correção 
monetária, sendo Y = Y + correção monetária.

Quanto aos juros moratórios que, segundo os votos antecedentes, estão também in-
cluídos na taxa Selic, penso que está correta a interpretação dada ao ponto pelo artigo 3º 
do Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25, de 24 de dezembro de 2003 (Dispõe sobre 
a tributação de valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença 
judicial em ação de repetição de indébito), in verbis:

‘O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere o 
inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado 
pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 53 
da Lei nº 9.430, de 1996, e o que consta do processo nº 13603.001166/2002-76, declara:

Art. 1º Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados 
pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas 
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Art. 2º Não há incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e da contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores recuperados a título de tributo 
pago indevidamente.

Art. 3º Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado são receita nova e, 
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep. (destacou-se)

Art. 4º No caso de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, o indébito e os juros 
passam a ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no momento do pagamento do precatório.

Art. 5º Pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita tributável do IRPJ e 
da CSLL no trânsito em julgado da sentença judicial que já define o valor a ser restituído.

§ 1º No caso de a sentença condenatória não definir o valor a ser restituído, o indébito 
passa a ser receita tributável pelo IRPJ e pela CSLL:

I – na data do trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à execução, 
fundamentados no excesso de execução (art. 741, inciso V, do CPC); ou

II – na data da expedição do precatório, quando a Fazenda Pública deixar de oferecer 
embargos à execução.

§ 2º A receita decorrente dos juros de mora devidos sobre o indébito deve compor as 
bases tributáveis do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, obser-
vado o seguinte:

I – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito já definir o valor a ser 
restituído, é no seu trânsito em julgado que passam a ser receita tributável os juros de 
mora incorridos até aquela data e, a partir dali, os juros incorridos em cada mês deverão 
ser reconhecidos pelo regime de competência como receita tributável do respectivo mês;

II – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser 
restituído, é no trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução fundamentados 
em excesso de execução (art. 741, inciso V, do Código de Processo Civil) que passam a 
ser receita tributável os juros de mora incorridos até aquela data e, a partir dali, os juros 
incorridos em cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de competência como receita 
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tributável do respectivo mês;
III – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser 

restituído e a Fazenda Pública não apresentar embargos à execução, os juros de mora sobre 
o indébito passam a ser receita tributável na data da expedição do precatório.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID’
De fato, os juros moratórios não correspondem a anterior registro contábil, devendo 

ser naturalmente contabilizados como receita, visto que seria totalmente infundada a sua 
escrituração sob rubrica diversa. Incluem-se eles na categoria dos lucros cessantes, devendo 
participar do lucro, no âmbito tributário. A propósito, calham as esclarecedoras palavras do 
tributarista Hugo de Brito Machado, ao proferir voto vencedor no extinto Tribunal Federal 
de Recurso (TFR), como juiz convocado:

‘Pode ocorrer também que uma ‘indenização’ diga respeito a ‘lucros cessantes’, que, em 
princípio, não são objeto de registro contábil. Nesse caso deve ser escriturada como receita, 
pois seu valor há de participar, positivamente, na formação do resultado, sendo irrelevante 
a não escrituração do ‘prejuízo’, vale dizer, daquilo que a empresa deixou de ganhar, que 
se designa pela expressão ‘lucros cessantes’.’ (TFR, AC nº 64.658/MG, rel. Juiz Hugo de 
Brito Machado, sessão de 06.06.1988, in Revista do TFR nº 161, p. 55-57)

Em conclusão, entendo que a taxa Selic adicionada ao principal, em caso de restituição 
de indébito tributário ou de levantamento de depósito judicial, constitui renda ou acréscimo 
patrimonial, tanto em relação ao componente correção monetária quanto em relação ao 
componente juros moratórios, sendo legítimos os dispositivos legais que preveem sobre 
tal renda a incidência do IRPJ e da CSLL.”

Ante o exposto, voto por admitir em parte a arguição de 
inconstitucionalidade e, na parte admitida, rejeitar o incidente.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Joel Ilan Paciornik: Não obstante 
acompanhe o ilustre relator quanto ao conhecimento, em parte, do 
incidente de arguição de inconstitucionalidade, peço vênia para divergir 
quanto ao entendimento de que deve ser afastada a incidência do IRPJ e 
da CSLL sobre os juros (taxa Selic) decorrentes de valores oriundos de 
repetição do indébito, em razão da inconstitucionalidade parcial, sem 
redução de texto, do art. 3º, § 1º, da Lei nº 7.713/1988, do art. 17 do 
Decreto-Lei nº 1.598/1977 e do art. 43, inciso II e § 1º, do CTN.

Embora o art. 153, inciso III, da Constituição Federal não explicite 
em que consiste renda ou proventos de qualquer natureza, é certo que os 
limites constitucionais ao poder de tributar conformam o fato gerador 
do imposto de renda, oferecendo o balizamento para o confronto com 
a legislação infraconstitucional. Nessa senda, pode-se afirmar que o 
conceito de renda adotado pela Constituição não destoa das normas 
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gerais estabelecidas no art. 43 do CTN.
Na Arguição de Inconstitucionalidade nº 5020732-11.2013.404.0000, 

prevaleceu a tese de que não incide imposto de renda pessoa física sobre 
os juros de mora legais, diante da sua natureza indenizatória (perdas e 
danos). Diz o voto condutor:

“A mora no pagamento de verba trabalhista, salarial e previdenciária, cuja natureza é 
notoriamente alimentar, impõe ao credor a privação de bens essenciais, podendo ocasionar 
até mesmo o seu endividamento a fim de cumprir os compromissos assumidos. A indeni-
zação, por meio dos juros moratórios, visa à compensação das perdas sofridas pelo credor 
em virtude da mora do devedor. Essa verba, portanto, não possui qualquer conotação de 
riqueza nova, a autorizar sua tributação pelo imposto de renda.”

Ocorre que o caso concreto não guarda semelhança com a situação 
fática que enseja o pagamento de juros de mora em reclamatória 
trabalhista ou outra ação judicial em que a parte recebe verbas salariais 
ou previdenciárias de forma atrasada.

O pagamento de tributos, para o efeito de incidência do IRPJ, 
representa despesa e pode ser deduzido da base de cálculo do IRPJ, 
consoante dispõe o art. 7º da Lei nº 8.541/1992:

“Art. 7º As obrigações referentes a tributos ou contribuições somente serão dedutíveis, 
para fins de apuração do lucro real, quando pagas.

§ 1º Os valores das provisões, constituídas com base nas obrigações de que trata o caput 
deste artigo, registrados como despesas indedutíveis, serão adicionados ao lucro líquido, 
para efeito de apuração do lucro real, e excluídos no período-base em que a obrigação 
provisionada for efetivamente paga.

§ 2º Na determinação do lucro real, a pessoa jurídica não poderá deduzir como custo 
ou despesa o imposto sobre a renda de que for sujeito passivo como contribuinte ou como 
responsável em substituição ao contribuinte.

§ 3º A dedutibilidade, como custo ou despesa, de rendimentos pagos ou creditados a 
terceiros abrange o imposto sobre os rendimentos que o contribuinte, como fonte pagadora, 
tiver o dever legal de reter e recolher, ainda que o contribuinte assuma o ônus do imposto.

§ 4º Os impostos pagos pela pessoa jurídica na aquisição de bens do ativo permanente 
poderão, a seu critério, ser registrados como custo de aquisição ou deduzidos como despesas 
operacionais, salvo os pagos na importação de bens que se acrescerão ao custo de aquisição.

§ 5º Não são dedutíveis como custo ou despesas operacionais as multas por infrações 
fiscais, salvo as de natureza compensatória e as impostas por infrações de que não resultem 
falta ou insuficiência de pagamento de tributo.”

Quando os tributos pagos e devidamente deduzidos da base de 
cálculo do IRPJ são restituídos, por força de decisão judicial, há, sem 
dúvida, recuperação ou recomposição de custos. Não se pode olvidar 
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que os custos são contabilizados a débito do resultado do exercício, 
diminuindo o lucro líquido e, em decorrência, a base de cálculo dos 
tributos. Dessa forma, o reingresso desses recursos, por ocasião do 
pagamento do precatório, aumenta o lucro ou reduz o prejuízo da 
empresa. Considerando que os tributos restituídos já determinaram a 
diminuição do lucro em momento anterior, quando reembolsados não 
geram os efeitos próprios dos custos. A contabilização como receita 
operacional, dessa forma, apenas neutraliza os custos que já foram 
deduzidos do lucro operacional e da apuração do imposto.

Se os tributos não fossem recolhidos aos cofres públicos, certamente 
a quantia estaria incluída nas receitas da empresa, úteis para a compra 
de mercadorias, realização de investimentos em bens de capital, e em 
aplicações financeiras ou mesmo para acúmulo em reservas de capital. 
Assim, essa parte do capital que foi revertida para o pagamento de 
tributos, em caso de permanência nos cofres da empresa, certamente 
integraria sua receita e, consequentemente, seu lucro líquido para fins 
de incidência do IRPJ e da CSLL. Portanto, no momento da recuperação 
de custos, tais entradas representam verdadeiro ingresso patrimonial, 
como reajuste de lucro para as empresas, e submetem-se ao pagamento 
do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, dispõe o Regulamento do Imposto 
de Renda:

“Art. 392. Serão computadas na determinação do lucro operacional:
I – as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de 

direito público ou privado, ou de pessoas naturais (Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, inciso IV);
II – as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões, quando dedutíveis 

(Lei nº 4.506, de 1964, art. 44, inciso III);”

No que concerne às pessoas jurídicas optantes pela tributação 
com base no lucro presumido, a legislação determina que os valores 
recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com perdas 
no recebimento de créditos, devem ser adicionados ao lucro presumido 
ou arbitrado para determinação do imposto de renda, desde que tenham 
sido deduzidos como despesa em período anterior. Essa é a norma 
contida no art. 53 da Lei nº 9.430/1996, in verbis:

“Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com 
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado 
para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter dedu-
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zido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no 
lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação 
com base no lucro presumido ou arbitrado.”

Com base nessas premissas, depreende-se que a taxa Selic incidente 
sobre o indébito restituído ao contribuinte não visa à reparação de 
um dano (dano emergente), porquanto não recompõe a situação 
patrimonial anterior do contribuinte. A legislação tributária reconhece 
inequivocamente o dispêndio a título de tributo como custo da pessoa 
jurídica, contudo não há falar em prejuízo ou diminuição patrimonial 
no sentido que lhe é atribuído pela doutrina da responsabilidade civil. 
O pagamento de qualquer tributo – devido ou indevido – não consiste 
em evento danoso. Aliás, a própria definição de tributo já afasta a noção 
de dano.

A taxa Selic agregada ao tributo recuperado constitui acréscimo 
patrimonial, tanto sob a regra de que o acessório segue o principal 
quanto sob o aspecto de riqueza nova, que deve ser computada no lucro. 
Nessa senda já decidiu o STJ no recurso repetitivo sobre a matéria 
(REsp 1.138.695/SC), já que os juros de mora objetivam tão somente 
compensar um ganho que deixou de ser obtido, ou seja, situação futura 
de ganho patrimonial (lucros cessantes). É fácil perceber essa situação 
se o contribuinte, ao invés de recolher o tributo, mantivesse a verba 
disponível em caixa ou investisse em aplicações, cujos rendimentos 
estão sujeitos à tributação. Mostra-se evidente que o IRPJ recai sobre os 
lucros que deixaram de ser percebidos, caso o contribuinte não pagasse 
o tributo indevido.

Calha assinalar que a correção monetária embutida na taxa Selic 
também é tributável, desde a edição da Lei nº 9.065/1995, que promoveu 
inteira modificação na sistemática de tratamento do lucro inflacionário, 
anteriormente prevista pela Lei 7.799/1989.

No mais, acolho integralmente os fundamentos expendidos pelo ilustre 
Desembargador Rômulo Pizzolatti, no voto divergente apresentado na 
ocasião em que foi suscitada esta arguição de inconstitucionalidade:

“Segundo o voto da relatora, é inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre 
a taxa Selic recebida pelo contribuinte na restituição de indébito tributário ou no levanta-
mento de depósito judicial, porque essa taxa, a seu ver, inclui juros moratórios e correção 
monetária, sendo tais juros imunes ao IRPJ e à CSLL devido à sua natureza indenizatória, 
e igualmente a correção monetária, porque apenas preserva o poder de compra em face do 
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fenômeno inflacionário.
Do voto que acompanha o da relatora, extrai-se:
‘(...) Poder-se-ia, até, imaginar a tributação sobre os juros (o que entendo indevido), 

mas sobre a correção monetária é um verdadeiro absurdo, visto que, às escancaras, correção 
monetária não é renda, nem se constitui em plus.’

Diferentemente dos votos antecedentes, entendo que na tributação pelo IPJ e pela CSLL 
da correção monetária e dos juros moratórios (ambos, segundo tais votos, incluídos na taxa 
Selic) não há nenhum absurdo, sendo legítima tal tributação se efetivamente incidir sobre 
o lucro, e não sobre, v.g., o patrimônio ou outra base de cálculo estranha a esses tributos.

Explico.
Como se sabe, o pagamento de tributo representa despesa, que como tal é contabilizada 

pelo contribuinte e, por isso, considerada para redução do lucro. Se essa despesa vem a ser 
depois recuperada pelo contribuinte, administrativa ou judicialmente, o valor recuperado 
deve ser adicionado ao lucro, em operação contábil correspondente àquela primeira. Vê-se, 
assim, que, se o IRPJ e a CSLL não incidiram sobre o valor da despesa, como tal contabili-
zada, logicamente devem incidir depois sobre o valor recuperado, sob pena de não incidirem 
nenhuma vez. É o que está claramente dito no artigo 53 da Lei nº 9.430, de 1996, in verbis:

‘Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive com 
perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro presumido ou arbitrado 
para determinação do imposto de renda, salvo se o contribuinte comprovar não os ter dedu-
zido em período anterior no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no 
lucro real ou que se refiram a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação 
com base no lucro presumido ou arbitrado.’

Aliás, já antes dispunha no mesmo sentido a ainda vigente Lei nº 4.506, de 1964:
‘Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I – o produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de conta própria;
II – o resultado auferido nas operações de conta alheia;
III – as recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV – as subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas 

de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
Art. 45. Não serão consideradas na apuração do lucro operacional as despesas, inversões 

ou aplicações do capital, quer referentes à aquisição ou melhorias de bens ou direitos, quer 
à amortização ou ao pagamento de obrigações relativas àquelas aplicações.

§ 1º Salvo disposições especiais, o custo dos bens adquiridos ou das melhorias reali-
zadas cuja vida útil ultrapasse o período de um exercício deverá ser capitalizado para ser 
depreciado ou amortizado.

§ 2º Aplicam-se aos custos e despesas operacionais as disposições sobre dedutibilidade 
de rendimentos pagos a terceiros.

§ 3º O disposto no parágrafo anterior não se aplica às gratificações ou às participações 
no resultado, atribuídas aos dirigentes ou administradores de pessoa jurídica, que não serão 
dedutíveis como custos ou despesas operacionais.

Art. 46. São custos as despesas e os encargos relativos à aquisição, à produção e à venda 
dos bens e serviços objeto das transações de conta própria, tais como:

I – o custo de aquisição dos bens ou serviços revendidos ou empregados na produção 
dos bens ou serviços vendidos;
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II – os encargos de depreciação, exaustão e amortização;
III – os rendimentos pagos a terceiros;
IV – os impostos, taxas e contribuições fiscais ou parafiscais, exceto o imposto de renda;
V – as quebras e perdas razoáveis, de acordo com a natureza do bem e da atividade, 

ocorridas na fabricação, no transporte e no manuseio;
VI – as quebras ou perdas de estoque por deterioração, obsolescência ou pela ocorrência 

de riscos não cobertos por seguro, desde que comprovadas.’
Desse modo, tendo o contribuinte contabilizado como despesa o pagamento indevido 

a título de tributo, com sua dedução do lucro, a recuperação posterior desse mesmo valor 
(assim como a correção monetária embutida na taxa Selic, já que, segundo entenderam os 
votos antecedentes, a correção monetária apenas preserva o poder de compra em face do 
fenômeno inflacionário) deverá ser tributada pelo IRPJ e pela CSLL. Ou seja, se em exer-
cício X o contribuinte deduziu do lucro, como despesa, valor Y pago indevidamente a título 
de tributo, no exercício posterior XX ele deverá adicionar ao lucro o valor Y + correção 
monetária, sendo Y = Y + correção monetária.

Quanto aos juros moratórios que, segundo os votos antecedentes, estão também in-
cluídos na taxa Selic, penso que está correta a interpretação dada ao ponto pelo artigo 3º 
do Ato Declaratório Interpretativo SRF nº 25, de 24 de dezembro de 2003 (Dispõe sobre 
a tributação de valores restituídos ao contribuinte pessoa jurídica, por força de sentença 
judicial em ação de repetição de indébito), in verbis:

‘O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso da atribuição que lhe confere 
o inciso III do art. 209 do Regimento Interno da Secretaria da Receita Federal, aprovado 
pela Portaria MF nº 259, de 24 de agosto de 2001, e tendo em vista o disposto no art. 53 
da Lei nº 9.430, de 1996, e o que consta do processo nº 13603.001166/2002-76, declara:

Art. 1º Os valores restituídos a título de tributo pago indevidamente serão tributados 
pelo Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e pela Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido (CSLL), se, em períodos anteriores, tiverem sido computados como despesas 
dedutíveis do lucro real e da base de cálculo da CSLL.

Art. 2º Não há incidência da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social 
(Cofins) e da contribuição para o PIS/Pasep sobre os valores recuperados a título de tributo 
pago indevidamente.

Art. 3º Os juros incidentes sobre o indébito tributário recuperado são receita nova e, 
sobre ela, incidem o IRPJ, a CSLL, a Cofins e a contribuição para o PIS/Pasep.

Art. 4º No caso de reconhecimento das receitas pelo regime de caixa, o indébito e os juros 
passam a ser receita tributável do IRPJ e da CSLL no momento do pagamento do precatório.

Art. 5º Pelo regime de competência, o indébito passa a ser receita tributável do IRPJ e 
da CSLL no trânsito em julgado da sentença judicial que já define o valor a ser restituído.

§ 1º No caso de a sentença condenatória não definir o valor a ser restituído, o indébito 
passa a ser receita tributável pelo IRPJ e pela CSLL:

I – na data do trânsito em julgado da sentença que julgar os embargos à execução, 
fundamentados no excesso de execução (art. 741, inciso V, do CPC); ou

II – na data da expedição do precatório, quando a Fazenda Pública deixar de oferecer 
embargos à execução.

§ 2º A receita decorrente dos juros de mora devidos sobre o indébito deve compor as 
bases tributáveis do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da contribuição para o PIS/Pasep, obser-
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vado o seguinte:
I – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito já definir o valor a ser 

restituído, é no seu trânsito em julgado que passam a ser receita tributável os juros de 
mora incorridos até aquela data e, a partir dali, os juros incorridos em cada mês deverão 
ser reconhecidos pelo regime de competência como receita tributável do respectivo mês;

II – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser 
restituído, é no trânsito em julgado da sentença dos embargos à execução fundamentados 
em excesso de execução (art. 741, inciso V, do Código de Processo Civil) que passam a 
ser receita tributável os juros de mora incorridos até aquela data e, a partir dali, os juros 
incorridos em cada mês deverão ser reconhecidos pelo regime de competência como receita 
tributável do respectivo mês;

III – se a sentença que julgar a ação de repetição de indébito não definir o valor a ser 
restituído e a Fazenda Pública não apresentar embargos à execução, os juros de mora sobre 
o indébito passam a ser receita tributável na data da expedição do precatório.

JORGE ANTONIO DEHER RACHID’
De fato, os juros moratórios não correspondem a anterior registro contábil, devendo 

ser naturalmente contabilizados como receita, visto que seria totalmente infundada a sua 
escrituração sob rubrica diversa. Incluem-se eles na categoria dos lucros cessantes, devendo 
participar do lucro, no âmbito tributário. A propósito, calham as esclarecedoras palavras do 
tributarista Hugo de Brito Machado, ao proferir voto vencedor no extinto Tribunal Federal 
de Recurso (TFR), como juiz convocado:

‘Pode ocorrer também que uma ‘indenização’ diga respeito a ‘lucros cessantes’, que, em 
princípio, não são objeto de registro contábil. Nesse caso deve ser escriturada como receita, 
pois seu valor há de participar, positivamente, na formação do resultado, sendo irrelevante 
a não escrituração do ‘prejuízo’, vale dizer, daquilo que a empresa deixou de ganhar, que 
se designa pela expressão ‘lucros cessantes’.’ (TFR, AC nº 64.658/MG, rel. Juiz Hugo de 
Brito Machado, sessão de 06.06.1988, in Revista do TFR nº 161, p. 55-57)

Em conclusão, entendo que a taxa Selic adicionada ao principal, em caso de restituição 
de indébito tributário ou de levantamento de depósito judicial, constitui renda ou acréscimo 
patrimonial, tanto em relação ao componente correção monetária quanto em relação ao 
componente juros moratórios, sendo legítimos os dispositivos legais que preveem sobre 
tal renda a incidência do IRPJ e da CSLL.”

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer, em parte, do incidente 
de arguição de inconstitucionalidade e, na parte conhecida, rejeitar a 
arguição de inconstitucionalidade.
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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 fiscal, quando a ciência da penhora for pessoal, o prazo para a 

oposição 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 

exame da fixação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no re-
curso.” (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 profissionalizante 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 
SÚMULA 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 fiscais. (DJ 08.09.95, p. 58.814)

SÚMULA Nº 34
“Os municípios são imunes ao pagamento de IOF sobre suas aplicações financeiras.” 

(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 profissional 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 oficial 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 administra-

dores, 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 fiscal 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 fiscal 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, pas-

sou 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 firma 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 contri-

buições previdenciárias pode ser feita pela autuação e notificação da fiscalização, 
sendo desnecessária a realização de perícia.” (DJ 03.10.2002, p. 499)

SÚMULA Nº 68
“A prova de dificuldades financeiras, 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 fixados 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 definitiva 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)
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SÚMULA Nº 80
“Incide o imposto de produtos industrializados na importação de veículo automotor 

por pessoa natural, ainda que não desempenhe atividade empresarial e o faça para uso 
próprio.” (DE 01.07.2016)

SÚMULA Nº 81
“O transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a 

renovação do pedido de penhora online via BACENJUD.” (DE 05.07.2016)

SÚMULA Nº 82
É inaplicável o princípio da insignificância ao estelionato cometido em 

detrimento de entidade de direito público.

SÚMULA Nº 83
Em face da preclusão consumativa, não pode a parte se valer de recurso 

excepcional adesivo quando, em momento anterior, já houver manifestado sua 
irresignação por meio do recurso excepcional autônomo.

SÚMULA Nº 84
Concedida a isenção do imposto de renda incidente sobre os proventos de 

aposentadoria percebidos por portadores de neoplasia maligna, nos termos do 
art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, não se exige a persistência dos sintomas 
para a manutenção do benefício.

SÚMULA Nº 85
A adesão a parcelamento de crédito tributário implica a suspensão da exe-

cução, mediante o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.

SÚMULA Nº 86
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para 

o reconhecimento do direito à isenção de Imposto Territorial Rural – ITR. 
Todavia, para o gozo da isenção do ITR no caso de área de “reserva legal”, é 
imprescindível a averbação da referida área na matrícula do imóvel.

SÚMULA Nº 87
É admitida a pena de perdimento de veículo objeto de alienação fiduciária 

ou de arrendamento mercantil, independentemente da participação do credor 
fiduciário ou arrendante no evento que deu causa à pena.

SÚMULA Nº 88
O art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/1988, norma que deve ser interpretada na 

sua literalidade, não faz distinção entre cegueira binocular e monocular, para 
efeito de isenção de Imposto sobre a Renda.
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SÚMULA Nº 89
A instituição da base de cálculo da Taxa de Saúde Suplementar (TSS) por 

resolução da Agência Nacional de Saúde Suplementar (RDC nº 10, de 2000) 
afronta o princípio da legalidade tributária, conforme o disposto no art. 97, IV, 
do CTN.

SÚMULA Nº 90
O encerramento de processo falimentar sem bens aptos à satisfação do 

crédito tributário, constada a impossibilidade de redirecionamento, conduz à 
extinção da execução fiscal por falta de interesse processual (art. 485, VI, 
CPC/15).

SÚMULA Nº 91
No parcelamento que prescinde de ato formal de exclusão, o prazo 

prescricional é interrompido, recomeçando a fluir, por inteiro, quando do 
descumprimento do acordo celebrado.

SÚMULA Nº 92
O custo dos serviços de capatazia não integra o “valor aduaneiro” para fins 

de composição da base de cálculo do imposto de importação.

SÚMULA Nº 93
Os funcionários transferidos da RFFSA para a Valec não têm direito a 

perceber os seus proventos segundo o plano de cargos e salários dos empregados 
que sempre foram da Valec, mas sim do plano de cargos e salários da extinta 
RFFSA (em conformidade com o § 2º do art. 17 da Lei 11.483/2007).

SÚMULA Nº 94
A tipificação do ato de improbidade administrativa que atenta contra os 

princípios da administração pública, previsto no artigo 11 da Lei nº 8.429/92, 
exige apenas o dolo genérico, consistente na vontade de praticar a conduta.

SÚMULA Nº 95
A pensão especial devida ao ex-combatente pode ser cumulada com outro 

benefício previdenciário, desde que não tenham o mesmo fato gerador.

SÚMULA Nº 96
A concessão de adicional de atividade penosa para servidores em exercício 

em zonas de fronteira ou em localidades cujas condições de vida o justifiquem, 
previsto nos artigos 70 e 71 da Lei nº 8.112/90, está condicionada à prévia 
regulamentação que defina os parâmetros para sua percepção.
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SÚMULA Nº 97
O servidor tem direito às férias, bem como ao respectivo adicional, no 

período correspondente à licença para capacitação, porquanto é considerado 
como de efetivo exercício, nos termos do art. 102, VIII, e, da Lei nº 8.112/90.

SÚMULA Nº 98
Ressalvadas as hipóteses excepcionais, o registro na Anvisa constitui 

condição necessária ao fornecimento de medicamentos por decisão judicial.

SÚMULA Nº 99
A dispensação de medicamento oncológico, judicialmente determinada, 

far-se-á exclusivamente por estabelecimentos de saúde credenciados junto à 
Rede de Atenção Oncológica – Cacon ou Unacon.

SÚMULA Nº 100
Nas ações em que se busca o deferimento judicial de prestações de 

saúde sujeitas à ordem de espera, somente se deferirá o pedido caso haja 
demonstração de que a urgência do caso impõe a respectiva realização antes 
do prazo apontado pelo Poder Público, administrativamente ou nos autos, para 
entrega administrativa da prestação.

SÚMULA Nº 101
Para o deferimento judicial de prestações de saúde não inseridas em 

um protocolo preestabelecido, não basta a prescrição do médico assistente, 
fazendo-se necessária a produção de provas atestando a adequação e a 
necessidade do pedido.

SÚMULA Nº 102
É possível o cômputo do interregno em que o segurado esteve usufruindo 

benefício por incapacidade (auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez) 
para fins de carência, desde que intercalado com períodos contributivos ou de 
efetivo trabalho.

SÚMULA Nº 103
A concessão da aposentadoria híbrida ou mista, prevista no art. 48, § 

3º, da Lei nº 8.213/91, não está condicionada ao desempenho de atividade 
rurícola pelo segurado no momento imediatamente anterior ao requerimento 
administrativo, sendo, pois, irrelevante a natureza do trabalho exercido neste 
período.
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SÚMULA Nº 104
A legislação previdenciária não faz qualquer restrição quanto à 

admissibilidade da prova testemunhal, para comprovação da união estável, 
com vista à obtenção de benefício previdenciário.

SÚMULA Nº 105
Inexiste óbice à fixação da renda mensal do auxílio-acidente em patamar 

inferior ao salário mínimo, uma vez que tal benefício constitui mera 
indenização por redução de capacidade para o trabalho, não se lhe aplicando, 
assim, a disposição do art. 201, § 2º, da Constituição Federal.

SÚMULA Nº 106
Quando impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho 

do segurado, admite-se a produção desta prova em empresa similar, a fim de 
aferir a exposição aos agentes nocivos e comprovar a especialidade do labor.

SÚMULA Nº 107
O reconhecimento de verbas remuneratórias em reclamatória trabalhista 

autoriza o segurado a postular a revisão da renda mensal inicial, ainda que o 
INSS não tenha integrado a lide, devendo retroagir o termo inicial dos efeitos 
financeiros da revisão à data da concessão do benefício.

SÚMULA Nº 108
É impenhorável a quantia depositada até quarenta salários mínimos 

em caderneta de poupança (art. 833, X, NCPC), bem como a mantida em 
papel-moeda, conta-corrente ou aplicada em CDB, RDB ou em fundo de 
investimentos, desde que seja a única reserva monetária, e ressalvado eventual 
abuso, má-fé, ou fraude.

SÚMULA Nº 109
É possível que a constrição executiva recaia sobre os direitos que o execu-

tado detém no contrato de alienação fiduciária.

SÚMULA Nº 110
Na vigência do CPC de 2015, subsiste o entendimento jurisprudencial 

consolidado de que o cumprimento individual de sentença de ação coletiva 
pode ser proposto no foro do domicílio do substituído ou no foro do juízo 
que proferiu a sentença coletiva, hipótese em que não haverá prevenção e os 
processos individuais serão livremente distribuídos.
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SÚMULA Nº 111
O deferimento do processamento de recuperação judicial não é capaz 

de suspender, por si só, as execuções fiscais, mas obsta a realização de atos 
judiciais que reduzam o patrimônio da empresa em recuperação judicial, 
enquanto mantida essa condição.

SÚMULA Nº 112
A responsabilização dos sócios fundada na dissolução irregular da pessoa 

jurídica (art. 135 do CTN) prescinde de decretação da desconsideração de 
personalidade jurídica da empresa e, por conseguinte, é inaplicável o incidente 
processual previsto nos arts. 133 a 137 do CPC/15.

SÚMULA Nº 113
A certidão do oficial de justiça atestando que a empresa não foi encontrada 

no endereço fornecido como domicílio fiscal constitui indício suficiente de 
dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução contra o 
sócio-gerente.

SÚMULA Nº 114
É indevida a exclusão do contribuinte do Programa de Recuperação Fiscal 

(Refis) instituído pela Lei nº 9.964/2000, sob o fundamento de que as parcelas, 
calculadas nos moldes da referida norma, são em montante insuficiente à 
amortização do débito consolidado.

SÚMULA Nº 115
Ação em que a parte-autora objetiva a mera declaração de um direito, cujo 

reconhecimento acarretaria modificação de atos administrativos apenas de 
maneira reflexa, torna inaplicável a regra prevista no artigo 3º, § 1º, inciso 
III, da Lei nº 10.259/2001, prevalecendo a competência absoluta pelo valor 
da causa, do JEF.

SÚMULA Nº 116
O militar transferido para a reserva sem ter usufruído a licença-prêmio, 

nem dela se valido para fins de aposentadoria, tem direito à conversão em 
pecúnia, sob pena de enriquecimento sem causa por parte da administração.

SÚMULA Nº 117
A lei aplicável para a análise do direito à reversão de pensão especial de 

ex-combatente é aquela vigente na data do óbito do militar.
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SÚMULA Nº 118
Os requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963 devem 

ser preenchidos não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus 
dependentes que venham a requerer a reversão.

SÚMULA Nº 119
Na ação civil pública por ato de improbidade administrativa, o mero indício 

da prática de atos ímprobos legitima o recebimento da petição inicial.

SÚMULA Nº 120
O auxílio-transporte é devido a todos os servidores que façam uso de 

algum meio de transporte, seja público ou privado, para se deslocarem entre 
sua residência e o local de trabalho, conforme orientação já sedimentada pelo 
Superior Tribunal de Justiça, a partir de interpretação do art. 1º da MP nº 
2.165-36/2001.

SÚMULA Nº 121
É competente a Justiça Federal nos feitos em que se discute cobertura 

securitária, no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação (SFH), quando 
se tratar de apólice pública (ramo 66), vinculada ao FCVS, considerando 
o advento da Lei 13.000/2014, que assegurou a intervenção da CEF como 
representante judicial do FCVS.

SÚMULA Nº 122
Encerrada a jurisdição criminal de segundo grau, deve ter início a execução 

da pena imposta ao réu, independentemente da eventual interposição de 
recurso especial ou extraordinário.

SÚMULA Nº 123
A caracterização do delito de descaminho prescinde da constituição do 

crédito tributário.

SÚMULA Nº 124
O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso 

próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

SÚMULA Nº 125
Compete à Justiça Federal a execução das sentenças penais condenatórias 

por ela proferidas, salvo quando o cumprimento se der em estabelecimento 
estadual.
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SÚMULA Nº 126
Não configura bis in idem a aplicação, ao tráfico transnacional de drogas, 

da causa de aumento relativa à transnacionalidade, prevista no artigo 40, 
inciso I, da Lei nº 11.343/06.

SÚMULA Nº 127
A conduta de utilizar ou instalar rádio transceptor em veículo automotor se 

enquadra no art. 70 da Lei 4.117/62, não se qualificando como desenvolvimento 
de atividade de telecomunicação, art. 183 da Lei 9.472/97.

SÚMULA Nº 128
É válida a instauração de procedimento investigatório com base em 

denúncia anônima, quando amparada por outro indício.

SÚMULA Nº 129
É lícita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, enquanto 

persistir sua necessidade para a investigação.
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Resumo
Trata-se de publicação oficial do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, com periodicidade quadrimestral e distribuição nacional. A 
Revista contém inteiros teores de acórdãos recentes selecionados pelos 
Excelentíssimos Desembargadores, abordando as matérias de sua com-
petência. Traz, ainda, discursos oficiais, 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 official 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 official 
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 oficial del Tribunal Regional de la 4ª Re-

gión, con periodicidad cuatrimestral y distribución nacional. La
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Revista contiene la íntegra de recientes decisiones, seleccionadas por 
Magistrados componentes de esta Casa, abordando materias de su 
competencia, también discursos oficiales, 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 ufficiale 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 ufficiali, 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 officielle 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 
officiels, 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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A

AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA
Improcedência, pedido. Prevalência, interesse público. Facilitação, transporte, 
público, e, redução, risco, acidente de trânsito, após, retirada, via férrea, interior, 
cidade, com, construção, obra pública. 
Responsabilidade objetiva do Estado. Condenação, DNIT, pagamento, indenização, 
para, proprietário, imóvel, vizinho, obra, em, observância, laudo pericial. Irrelevância, 
inexistência, alvará, para, totalidade, imóvel. DNIT, necessidade, reparação de danos, 
decorrência, prejuízo, com, desvalorização, imóvel, após, realização, obra nova. 
Adequação, valor, indenização. Manutenção, termo inicial, correção monetária, data, 
perícia. 
Possibilidade, acumulação, com, ação indenizatória, hipótese, improcedência, pedido, 
embargo de obra. .......................................................................................................35

AÇÃO POPULAR
Inadequação. Extinção do processo, contra, ex-presidente da república, e, senador. 
Objetivo, anulação, ato administrativo, manutenção, prerrogativa, presidente da 
república, uso, transporte aéreo, Força Aérea Brasileira, período, afastamento, 
pendência, processo de cassação. 
Competência jurisdicional, STF, decorrência, ato administrativo, objeto, discussão, 
realização, autos, processo de cassação, impeachment. ...........................................112

AGRAVO INTERNO
Contra, decisão judicial, negativa, seguimento, recurso extraordinário. Acórdão, 
confirmação, sentença judicial, deferimento, pedido, fornecimento, medicamento. 
STF, determinação, remessa, autos, para, tribunal a quo, para, sobrestamento. 
Autorização, tribunal a quo, aplicação, precedente judicial, totalidade, processo 
judicial, com, identidade, questão de direito, hipótese, decisão, julgado, representação, 
controvérsia, por, tribunal superior, mesmo, sem, publicação, ou, trânsito em julgado, 
recurso judicial, paradigma.  ....................................................................................283
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Não conhecimento. Inexistência, previsão legal, para, interposição, agravo interno, 
hipótese, decisão monocrática, vice-presidente, TRF, concessão, efeito suspensivo, 
novo, Código de Processo Civil, para, recurso especial, ou, recurso extraordinário, ou, 
deliberação, sobre, pedido, tutela antecipada. 
Hipótese, conhecimento, agravo interno, como, agravo regimental, entendimento, 
corte especial, descabimento, agravo regimental, contra, decisão, vice-presidente, em, 
juízo de admissibilidade, recurso especial, e, recurso extraordinário, e, em, medida 
cautelar. ...................................................................................................................287

AGRAVO REGIMENTAL
Não conhecimento, reclamação, e, julgamento, prejudicado, agravo regimental.  
Decisão monocrática, negativa, seguimento, pedido, decorrência, relator, entendimento, 
inadmissibilidade, com, base, questão de fundo, inexistência, proibição, ou, preclusão, 
para, órgão colegiado, decisão, sobre, questão preliminar, hipótese, reconhecimento, 
incidência, possibilidade, caráter eventual, prejuízo, mérito. 
Adequação, interposição, recurso em sentido estrito, hipótese, discussão, sobre, 
declinação de competência, pela, inexistência, prova, tráfico internacional de 
entorpecentes. 
Descabimento, decisão judicial, sobre, competência, juízo, Justiça Estadual, 
decorrência, não, vinculação, com, TRF. .................................................................141

APOSENTADORIA POR IDADE
Deficiente físico, portador, visão monocular. Segurado, comprovação, recolhimento, 
contribuição previdenciária, por, prazo mínimo, quinze anos, e, apresentação, 
deficiência física, por, igualdade, período. Aplicação, diferença, critério, para, 
preenchimento, requisito, benefício previdenciário, decorrência, previsão legal, lei 
complementar, ano, 2003. Observância, dispositivo constitucional, e, convenção 
internacional, sobre, direito, deficiente físico. .........................................................239

APOSENTADORIA POR IDADE
Trabalhador rural. Impossibilidade, apresentação, prova material, em, nome, terceiro, 
hipótese, membro, família, exercício, atividade urbana. Descabimento, extensão, 
prova material. Descaracterização, regime de economia familiar, e, necessidade, 
segurado, apresentação, prova material, em, nome, próprio. Extinção do processo sem 
resolução de mérito. .................................................................................................255

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Contribuinte individual – Vide RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
Indeferimento − Vide IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 415-424, 2017 419

AUXÍLIO-DOENÇA
Restabelecimento de benefício, e, conversão, em, aposentadoria por invalidez, a partir, 
data, laudo pericial, comprovação, incapacidade laborativa, e, impossibilidade, rein-
gresso, mercado de trabalho. Caracterização, incapacidade laborativa, portador, HIV, 
mesmo, sem, apresentação, sintoma. Observância, condições pessoais, segurado, e, difi-
culdade, reingresso, mercado de trabalho, decorrência, preconceito social. Impossibili-
dade, participação, sociedade, com, isonomia, diversidade, pessoa natural ...............163

B

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
Incapacidade laborativa, portador, HIV, decorrência, apreciação, condições pessoais, 
e, dificuldade, reingresso, mercado de trabalho, por, limite, capacidade física, e, 
preconceito social. Irrelevância, laudo pericial, conclusão, existência, capacidade 
laborativa. Comprovação, estado de miserabilidade, hipótese, demonstração, renda 
familiar, composição, por, valor mínimo, benefício previdenciário, recebimento, pelo, 
filho, deficiente. .......................................................................................................189

D

DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA
Recurso em sentido estrito − Vide AGRAVO REGIMENTAL

DEFENSOR PÚBLICO
Petição – Vide FALSIDADE IDEOLÓGICA

DEFICIENTE FÍSICO
Visão monocular – Vide APOSENTADORIA POR IDADE

F

FALSIDADE IDEOLÓGICA
Atipicidade. Defensor público, realização, petição, alegações finais, e, inclusão, 
transcrição, depoimento, testemunha, com, adulteração. Impossibilidade, 
enquadramento, delito, decorrência, petição, não caracterização, documento, 
com, objetivo, efeito penal, pela, não, constituição, meio de prova. Observância, 
inexistência, má-fé, defensor público. Trancamento, inquérito policial.
Cabimento, Ministério Público, requisição, instauração, inquérito policial, com, 
acompanhamento, apuração, infração penal, por, membro, Defensoria Pública da 
União. Inexistência, violação, lei complementar, ano, 1994. ...................................151
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H

HIV
Sintoma – Vide AUXÍLIO-DOENÇA

I

IMPOSTO DE RENDA
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), não incidência, sobre, taxa Selic, 
recebimento, pelo, contribuinte, hipótese, repetição do indébito, ou, levantamento, 
depósito judicial. 
Acolhimento, arguição de inconstitucionalidade, com, declaração de 
inconstitucionalidade, em, parte, sem, redução, texto. .............................................361

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Irregularidade, contratação, teatro, origem, país estrangeiro, para, desenvolvimento, 
parte, atividade, em, território nacional, sem, anterior, processo administrativo, para, 
não, exigência, ou, dispensa, licitação, e, não, prestação de contas. Nulidade, contrato, 
e, termo aditivo, decorrência, vício, e, fraude. Inobservância, princípio, administração 
pública. 
Condenação, corréu, devolução, Erário, valor, referência, nulidade, contrato, em, de-
corrência, dano moral, dano material, por, irregularidade, despesa, com, atividade, te-
atro. Necessidade, pagamento, multa, decorrência, associação, para, prática, fraude. 
Correção monetária, valor principal, e, multa, até, data, pagamento. Aplicação, pena 
de suspensão de direito político, proibição de contratar com a administração pública, e, 
não, mais, integração, administração pública federal. 
Afastamento, condenação, escola, teatro, devolução, valor, recebimento, prefeitura, 
município, Santa Catarina.  
Indeferimento, pedido, concessão, assistência judiciária. Com, quebra de sigilo fiscal, 
quebra de sigilo bancário, comprovação, parte processual, não, dependência, apenas, 
aposentadoria. Relevância, patrimônio, próprio, nome. Evidência, presença, indício, ri-
queza, afastamento, presunção de veracidade, própria, declaração, hipossuficiência... 48

INCAPACIDADE LABORATIVA
Condições pessoais – Vide BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE
FGTS − Vide QUESTÃO DE ORDEM



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 93, 415-424, 2017 421

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS
Inadmissibilidade. Controvérsia, não, apenas, sobre, questão de direito. Caracterização, 
como, matéria de fato, discussão, sobre, cabimento, ou, não, inclusão, agente 
público, polo passivo, para, exercício, direito de defesa, sobre, imputação, em, ação 
indenizatória, por, responsabilidade civil do Estado. ...............................................128

INTERESSE PÚBLICO
Prevalência − Vide AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

IPI
Contribuinte, inexistência, direito, crédito, IPI, aquisição, insumo, comerciante, 
venda a atacado, e, não, contribuinte, hipótese, não incidência, tributo, em, momento, 
anterior. 
Norma, decreto-lei, ano, 1968, não, previsão, crédito presumido. Apenas, técnica, 
apuração, crédito básico, para, garantia, não cumulatividade, IPI. ............................297

Não incidência, saída, produto importado, estabelecimento comercial, importador. 
Necessidade, Fazenda Pública, repetição do indébito. Hipótese, ação de repetição 
de indébito, tributo indireto, impossibilidade, em, fase, liquidação de sentença, 
comprovação, não, repasse, encargo financeiro, para, consumidor final. 
Documento, juntada, execução de sentença, suficiência, para, comprovação, 
pagamento indevido, IPI. .........................................................................................305

L

LEI COMPLEMENTAR
Deficiente físico – Vide APOSENTADORIA POR IDADE

P

PAGAMENTO INDEVIDO
Devolução – Vide TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX

PENA DE SUSPENSÃO DE DIREITO POLÍTICO
Proibição de contratar com a administração pública − Vide IMPROBIDADE 
ADMINISTRATIVA

PORTADOR
HIV – Vide AUXÍLIO-DOENÇA

HIV – Vide BENEFÍCIO ASSISTENCIAL
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PRECONCEITO SOCIAL
HIV – Vide AUXÍLIO-DOENÇA

Q

QUESTÃO DE ORDEM
Acolhimento, para, declaração, prejudicado, incidente de inconstitucionalidade. 
Superveniência, julgamento, questão, submissão, repercussão geral, e, STF, 
atualização, jurisprudência, com, alteração, prazo, prescrição, trinta anos, para, cinco 
anos, para, cobrança, valor, não, depósito, FGTS. ..................................................359

R

REAJUSTE
Excesso – Vide TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX

REGIME ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO CAMBIAL E TRIBUTÁRIA 
(RERCT)
Descabimento, pessoa jurídica, adesão, hipótese, existência, condenação, 
administrador, em, ação penal, mesmo, sem, trânsito em julgado. Pessoa jurídica, 
exclusividade, beneficiário, crime, evasão de divisas. Caracterização, como, causa 
impeditiva, caráter objetivo, para, gozo, benefício fiscal, previsão, RERCT. Hipótese, 
benefício fiscal, necessidade, realização, interpretação restritiva. Não violação, 
princípio da presunção de inocência. 
Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária, destinação, regularização, 
situação jurídica, recursos financeiros, bens, e, direitos, manutenção, em, país 
estrangeiro, ou, objeto, repatriação, com, licitude, origem, e, não, objeto, declaração, 
ou, irregularidade, declaração, por, titular. Não, violação, princípio da isonomia. 
Impossibilidade, manutenção, concessão, liminar, em, mandado de segurança, e, 
prejuízo, apreciação, pedido de reconsideração. .....................................................343

REMESSA EX OFFICIO
Descabimento, hipótese, sentença condenatória, determinação, INSS, pagamento, 
pensão por morte, apresentação, valor inferior, mil, salário mínimo. Caracterização, 
sentença líquida, decorrência, obtenção, valor, por, cálculo aritmético, e, existência, 
critério, para, fixação, correção monetária, juros de mora, e, termo inicial, benefício 
previdenciário. .........................................................................................................277

RENDA FAMILIAR
Estado de miserabilidade – Vide BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

REPERCUSSÃO GERAL
Vide QUESTÃO DE ORDEM
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REPETIÇÃO DO INDÉBITO
Tributo indireto − Vide IPI

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
Indenização − Vide AÇÃO DE NUNCIAÇÃO DE OBRA NOVA

RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 
Aposentadoria por tempo de contribuição, descabimento. Impossibilidade, 
reconhecimento, tempo de serviço, exercício, atividade urbana, em, empresa, 
propriedade, família, hipótese, não, comprovação, vínculo empregatício, e, 
recolhimento, contribuição previdenciária. Responsabilidade, próprio, contribuinte 
individual, pelo, recolhimento, contribuição previdenciária. ..................................223

S

SENTENÇA CONDENATÓRIA
Vide REMESSA EX OFFICIO

T

TAXA DE UTILIZAÇÃO DO SISCOMEX 
Reconhecimento, excesso, reajuste, valor, pela, portaria, ano, 2011. Cabimento, 
devolução, para, importador, valor, pagamento indevido, com, juros compensatórios, 
referência, período, cinco anos, antes, ajuizamento, ação judicial. .........................321

TRABALHADOR RURAL
Prova material – Vide APOSENTADORIA POR IDADE
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