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Apresentação

Victor Luiz dos Santos Laus*

Sinto-me lisonjeado em poder escrever, nestas breves linhas, uma 
apresentação para este número noventa e quatro (94) da Revista do 
Tribunal Regional Federal da Quarta Região.

Digo isso porque, assim como os demais integrantes da Corte e os 
seus parceiros interinstitucionais, sou testemunha de que a Revista, 
para além de espelhar a excelência do pensamento jurídico do Tribunal, 
traduzido nas suas contribuições doutrinárias e nos seus julgamentos, é 
uma obra coletiva, resultante da comunhão de esforços de todos os seus 
colaboradores.

Nessa perspectiva, na qualidade de Diretor da Escola da Magistratura, 
cargo para o qual tive a honra de ser eleito pelos meus pares, na companhia 
do Vice-Diretor, Desembargador Federal Márcio Antônio Rocha, e 
dos membros do Conselho Consultivo, Desembargadores Federais 
Sebastião Ogê Muniz e Vânia Hack de Almeida, pretendo levar adiante 
o projeto pedagógico da Emagis, ciente de sua missão institucional 
de promover a seleção e o aperfeiçoamento contínuo dos magistrados 
da Quarta Região e de incentivar a produção de conhecimento para a 
entrega de uma prestação jurisdicional célere e eficaz.

Por isso, e considerando a diretiva daquele documento, segundo a 
qual, para que a aprendizagem aconteça, cabe ao formador organizar 

* Desembargador Federal, Diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do Tribunal Regional Federal da 
Quarta Região.
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atividades que tenham como ponto de partida os conhecimentos 
prévios dos magistrados, para em seguida aguçar-lhes os sentidos, ou 
seja, empreender um movimento que parta do conhecido para o novo, 
da parte para a totalidade e do simples para o complexo, a Revista, 
enquanto repositório da produção intelectual dos magistrados do 
Tribunal Regional Federal da Quarta Região, estará à disposição desse 
processo permanente de desenvolvimento de potencialidades.
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DOUTRINA
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Parecer: Contrato. Intenção das partes. 
Interpretação. Exame na via extraordinária. 

Descabimento.*

Carlos Thompson Flores**

Breve exposição dos fatos e dos procedimentos judiciais
deles originados

1. Para o devido exame das questões de direito suscitadas pelas par-
tes, impõe-se, ainda que de forma sumária, a reconstituição dos fatos e 
de como foram eles apresentados, discutidos e apreciados pelos decisó-
rios até agora proferidos nas instâncias judiciais ordinárias.

Faço-o à vista não dos autos, mas das peças deles xerocopiadas, as 
quais me foram encaminhadas pela consulente.

2. Por sua inteira fidelidade com elas, as xerocópias, permito-me 
transcrever a parte expositiva do despacho presidencial, da lavra do no-
bre Vice-Presidente do Tribunal de Justiça, Desembargador Gentil do 
Carmo Pinto, ao admitir, parcialmente, o recurso extraordinário, mani-
festado pelas duas cooperadas, autoras das ações declaratórias e rés na 
ordinária contra elas intentada pela Cooperativa.

Diz (fls. 1052-7):

* Parecer lavrado em 18.06.1983.
** Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em 
1911 e falecido em 2001.
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“1. Versam os autos três ações conexas, uma delas com reconvenção, precedidas e 
seguidas de medidas cautelares atípicas (Feitos nos 2.303/80, 3.517/80 e 3.641/80), além 
de exceções de incompetência (Apenso nº 2.844/80/1) e de suspeição (Apenso nº 2.844/80-
III), já julgadas.

Na primeira, a Usina Central do Paraná S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio move 
ação declaratória contra a Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do Estado 
de São Paulo – Copersucar (Feito nº 2.705/80) objetivando a declaração da inexistência de 
direito (e correspondente relação jurídica) da ré ao recebimento para comercialização de 
sua produção de açúcar e álcool enquanto, segundo critério previsto na CC-DE-022/79-80, 
incorporada ao Protocolo de 14.08.1979, que foi plenamente obedecido na safra 1979/1980, 
mas modificado unilateralmente pela Copersucar, tornando mais onerosa a atividade da 
autora. Invocando o artigo 1.092 do Código Civil, pede também o direito de comercializar 
diretamente sua produção.

Nessa ação a Copersucar ingressou com pedido reconvencional, postulando a condenação 
da Usina Central do Paraná S.A. no pagamento do débito em aberto de Cr$ 2.113.255.305,02 
(atualizado em 04.11.1980), sobre o qual deverão continuar a incidir juros e correção mo-
netária até final liquidação.

Na segunda, a Central Paulista de Açúcar e Álcool Ltda. também move ação declaratória 
negativa contra a Cooperativa Central de Produtores de Açúcar e Álcool do Estado de São 
Paulo – Copersucar (Feito nº 2.844/80), visando a igual declaração objetivada no Feito 
2.705/80, com relação aos ajustes entre essas entidades.

Na terceira, finalmente, a Cooperativa Central de Produtores de Açúcar e Álcool do 
Estado de São Paulo – Copersucar move ação ordinária contra A Central Paulista de 
Açúcar e Álcool Ltda. (Feito nº 3.595/80), pleiteando a entrega de toda a produção da coo-
perada-ré à cooperativa-autora, já realizada ou a realizar-se, para a comercialização, até o 
encerramento da safra agrícola 80/81. Pede, também, seja a ré obrigada a assinar contrato 
regulamentar, sob pena de suprir-se por provimento judicial, e condenada a pagar pena 
pecuniária moratória por dia de atraso na entrega.

2. A r. sentença de fls. 467-537 julgou improcedentes as ações declaratórias movidas pela 
Usina Central Do Paraná S.A. – Agricultura, Indústria e Comércio e Central Paulista de 
Açúcar e Álcool Ltda. contra a Cooperativa Central dos Produtores de Açúcar e Álcool do 
Estado de São Paulo – Copersucar, condenadas as autoras nas custas, despesas judiciais e 
honorários à base de 10% sobre o valor das causas (Feitos nos 2.705/80 e 2.844/80). Por outro 
lado, julgou procedente a ação ordinária movida pela Cooperativa Central dos Produtores 
de Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – Copersucar contra a Central Paulista de 
Açúcar e Álcool Ltda., condenando a ‘ré a entregar toda a produção de açúcar e álcool, na 
safra 1980/81, à autora, apurando-se, com perdas e danos, pelas vias próprias, em execução 
de sentença, por artigos, eventual impossibilidade parcial ou total’. Determinou, também, 
que a ré ‘assine, no prazo de quinze dias, o contrato regulamentar de disposições estatu-
tárias e de assunção de outras avenças, conforme minuta das fls. 140-4 do proc. 3.595/80, 
sob pena de ser a assinatura suprida pelo trânsito em julgado desta decisão ex vi do artigo 
641 do Código de Processo Civil’. Condenou, ainda, a ré ‘a pagar a pena pecuniária de 
0,138% sobre o montante equivalente a 60% de sua produção não entregue diretamente à 
Copersucar, na safra 1980/81, pena essa somente cabível após o trânsito em julgado desta 
sentença salvo hipótese de impossibilidade onde tudo se converterá em perdas e danos’. 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 19-40, 2017 23

Pagará a ré, outrossim, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 10% so-
bre o valor atribuído à causa (Feito nº 3.595/80). Finalmente, julgou procedente também 
a reconvenção interposta pela Cooperativa Central de Produtores de Açúcar e Álcool do 
Estado de São Paulo – Copersucar contra a Usina Central do Paraná S.A., Agricultura, 
Indústria e Comércio, condenando a reconvinda a pagar à reconvinte ‘a importância de Cr$ 
2.113.255.305,02, saldo apurado até 04.11.80, incidindo, após essa data, juros e correção 
monetária nos termos contratados, além de custas e despesas processuais eventualmente 
dispendidas, bem como honorários advocatícios de dez por cento (10%) sobre o valor assim 
fixado’ (Feito nº 2.705/80).

Entendeu a sentença que as cooperadas, tendo em vista a finalidade e as atribuições 
das cooperativas e, na espécie, determinação estatutária da Copersucar (artigo 28, letra d, 
do documento 10), se subordinam ao cumprimento fiel das deliberações do Conselho de 
Administração, cujas circulares expedidas e o Protocolo de 14.08.1979 desautorizavam as 
pretensões postuladas nas iniciais dos Feitos nos 2.705/80 e 2.844/80. Assim, no que concerne 
ao Feito nº 2.705/80, o fato de a reconvinda deixar de entregar à reconvinte a totalidade de 
sua produção da safra 1980/81, ora em causa, colocando à disposição desta apenas 40% 
da produção de açúcar e álcool e comercializando diretamente os restantes 60%, ensejou o 
vencimento antecipado de toda a dívida da Usina Central do Paraná S.A., nos termos das 
cláusulas 9ª e 10ª, letra d, do instrumento das fls. 45-50 do respectivo processo. Por último, 
quanto à ação movida pela Copersucar (Feito nº 3.595/80) contra a Central Paulista de 
Açúcar e Álcool Ltda., entendeu devida, no caso – não obstante amparada por medida cautelar 
em razão do fumus boni juris e do periculum in mora –, a entrega à autora da produção da 
cooperada-ré, não só por se consubstanciar em obrigação decorrente de sua condição de 
associada, como também em face da dívida confessada e de outras avenças. Cabível, ou-
trossim, ‘a determinação da assinatura do contrato regulamentar de disposições estatutárias 
e de assunção de outras avenças, além da assertiva de que o critério da CC-DE-022/79/80 
se limitou à safra 1979/80, incidindo na safra em lide, de 1980/81, a deliberação vigente 
do Conselho de Administração (documento oito)’.

3. A Egrégia Segunda Câmara Civil deste Tribunal, por votação unânime, deu provi-
mento parcial ao recurso da Usina Central do Paraná, Agricultura, Indústria e Comércio, 
retificando o débito, em 04.11.1980, para Cr$ 2.026.189.514,46, uma vez reconhecido pela 
reconvinte à fl. 441. Negou provimento, porém, aos demais recursos, mantendo a r. sentença 
de primeiro grau, posto que, em resumo, evidente a conexão das ações e pertinentes os 
pedidos articulados na ação e na reconvenção movidas pela Copersucar, além de correta a 
fundamentação e a parte dispositiva da sentença (fls. 943-954).

4. Embargos de declaração, interpostos pelas partes (fls. 956-957 e 959-963), foram 
rejeitados unanimemente (fls. 966-969).

5. Inconformadas, interpõem as vencidas recurso extraordinário, com apoio no artigo 
119, inciso III, letras a e d, da Constituição da República, alegando que o venerando acórdão 
negou vigência a direito objetivo da União (artigos 85, 115 e 960 do Código Civil; artigo 
811 do Código de Processo Civil; e artigos 83 e 49, inciso I, da Lei nº 5.764/71), além 
de divergir de decisões firmadas pelo colendo Supremo Tribunal Federal e pelo Egrégio 
Tribunal de Alçada Civil de São Paulo (fls. 971-1.017).

Houve impugnação às fls. 1.020-1.049.”
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3. Complementando o despacho transcrito, acrescento que, em dis-
posições derradeiras, itens VI e VII, fls. 1.010 e s., a inconformação 
última sustenta, ainda:

a) que o decisório recorrido dissentiu da Súmula 121 e de julgados 
que indica, quando admitiu capitalização de juros semestrais, a serem 
computados na execução sobre o saldo devedor da Usina Central do 
Paraná; e

b) que os julgados impugnados, ao condenarem as vencidas em ho-
norários de advogado, corrigidos monetariamente a partir do ajuiza-
mento das causas, invocando a Lei 6.889, de 08.04.81, divergiram de 
duas decisões do Egrégio Supremo Tribunal Federal que indicam, as 
quais consideraram que a correção proporcionada por aquela lei incide 
a partir da vigência do citado diploma.

4. A essa altura do processamento recursal, ou seja, na fase das ra-
zões finais, é que a recorrida postula o presente parecer, formulando 
questionário de seu interesse, a ser respondido.

II Do Recurso Extraordinário e sua apreciação

A) Considerações preliminares

1. Posto que admitido o excepcional apenas em uma pequena por-
ção do decisório recorrido – capitalização dos juros semestralmente e 
incidência retroativa da Lei nº 6.889/81 sobre as custas e honorários de 
advogado –, cabe à Eg. Instância Suprema o exame das demais ques-
tões suscitadas na irresignação, embora não admitidas no despacho 
presidencial, ainda que sem interposição de agravo. É o que dispõe a 
Súmula 528.

2. Todavia, como é óbvio, mister se faz que, sobre cada uma das par-
tes autônomas do julgado impugnado, ocorram todos os pressupostos 
que o recurso sustenta. É o que, ademais, ficou assentado no julgamento 
dos ERE nº 65.619-RS, em 20.10.71, Plenário, in RTJ, 61/682 e s., e do 
RE nº 91.145-RS, de 06.11.79, 1ª Turma, in RTJ, 95-404 e s.
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3. Impõe-se, dessarte, o acurado exame de todas as questões com-
preendidas na inconformação.

Assim se passa a fazer, em seguimento.

B) Análise de todas as questões objeto do recurso

1. Penso que, com absoluto acerto, se conduziu o despacho presiden-
cial, ao inadmitir o recurso nas suas partes essenciais. Posto que con-
ciso, como convém, se fez ele exato e preciso, ao abordar as questões 
suscitadas.

Subscrevo-o, no particular, e tenho como integrados neste parecer os 
fundamentos ali aduzidos.

2. A longa e habilidosa argumentação deduzida na petição de recur-
so, em quarenta e seis laudas datilografadas, bem revela o esforço dos 
nobres causídicos que a firmaram.

Ingrata tarefa, porém, que se propuseram, dado que, jamais, data 
venia, lograriam demonstrar a ocorrência dos pressupostos do extraor-
dinário, na sua parte medular, por que inexistentes.

3. O primeiro fundamento do recurso, o qual, se acolhido, tornaria 
sem objeto o restante das demais impugnações, residiu em que o acór-
dão impugnado negara vigência ao art. 85 do Cód. Civ. e dissentira do 
que ficou decidido pelo Eg. STF, por sua 2ª Turma, no RE nº 78.946, 
cuja xerocópia ofereceram.

3.1. Aí assentaram as recorrentes vencidas todo o peso de sua argu-
mentação.

Começam por acoimar os decisórios de primeiro e segundo graus 
como em franca contradição com aqueles que apreciaram os procedi-
mentos cautelares. Todavia, não extraíram daí a conclusão necessária, a 
qual seria, então, a sua nulidade.

Dela, da contradição, se servem como argumento de reforço quando 
veem e sustentam que o acórdão impugnado adotou (...) critério legal 
errôneo para interpretação de dispositivo fundamental em sua nature-
za, desrespeitando claramente a intenção das partes, inclusive do poder 
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público, ali interveniente em sua celebração (fl. 981), o que importou 
negar aplicação ao citado artigo.

E assim o concluem e repisam, após proceder ao exame dos ajustes 
e demais documentos vinculadores das partes, para deles extrair sua 
intenção, contrariamente àquela reconhecida pelas decisões atacadas.

3.2. Todavia, em nenhuma das faltas apontadas incidiram os decisó-
rios comentados.

3.3. Primeiramente, antinomia não poderia ocorrer entre elas, as de-
cisões, porque promanam de premissas diversas. Nas cautelares, profe-
ridas em procedimentos autônomos, o objeto é, apenas, a segurança, e 
assentam no fumus boni juris e no periculum in mora.

Ditos procedimentos, por sua própria índole, repousam no mero juízo 
de probabilidades ou verossimilhança, e os vereditos neles proferidos 
guardam o cunho de provisoriedade. Não examinam, por isso, em 
caráter definitivo, a relação jurídica em debate. Esta é guardada para o 
processo de conhecimento, quando o mérito de todas as questões, na 
amplitude do contraditório, ensejará juízo seguro e definitivo do direito 
deduzido pelas partes. Essa é a lição da doutrina, tão bem exposta por 
Carnelutti (Instituziones del Nuevo Proceso Civil Italiano, trad. de J. 
Guasp, 1942, p. 62). Tal princípio foi incorporado ao nosso direito 
positivo, por meio dos arts. 807 e 810 do Cód. Proc. Civil.

A propósito escreve o Prof. Galeno Lacerda (Com. ao CPC, Forense, 
VIII, Tomo I, nº 78, p. 422):

“Como o juízo cautelar considera apenas a verossimilhança do direito, e não sua 
existência real, preocupado com a segurança aparente, e não com a declaração do direito, 
segue-se sua nenhuma influência sobre o julgamento definitivo da lide.”

Não haveria, dessarte, como invalidar os decisórios impugnados, por 
sua pretensa antinomia ou contradição com aqueles proferidos nos juí-
zos cautelares.

3.4. Igual sorte é de se atribuir à arguida negativa de vigência do art. 
85 do Cód. Civil.

E isso porque, da prova documental comprobatória da vinculação en-
tre os litigantes, desvirtuada teria ficado a intenção por eles manifestada.
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3.5. Diz, textualmente, o citado art. 85: “Nas declarações de vontade 
se atenderá mais à sua intenção que ao sentido literal da linguagem”.

Dele decorre que somente quando as palavras se oferecem impreci-
sas na declaração de vontade é que se há de ir em busca de sua intenção.

Assim assinala Clóvis, com a sua habitual concisão (Cód. Civ. Com., 
I, 4. ed., p. 235):

“A lei, por isso, manda atender, de preferência, à intenção, desde que haja elementos 
para determiná-la, fora da expressão verbal imperfeita, indecisa, obscura ou insuficiente.

Esse preceito é mais do que uma regra de interpretação. É um elemento complementar do 
conceito do ato jurídico. Afirma que a parte essencial ou nuclear do ato jurídico é a vontade. 
É a ela, quando manifestada de acordo com a lei, que o direito dá eficácia.”

Era mister, pois, que as recorrentes mostrassem, em princípio, quais 
as expressões decorrentes das declarações de vontade, vinculadoras das 
partes, que apresentavam aqueles atributos negativos, ou seja, expres-
sões imprecisas, obscuras ou insuficientes, para, por outros meios, des-
prezando-as, buscar a intenção da vontade, literalmente mal redigida.

A propósito pontifica Orozimbo Nonato, ao votar no RE nº 4.765, 
em 20.10.42, in DJ de 27.03.43, p. 1.588: “A regra do art. 85 do Código 
Civil compreende apenas os casos de emprego de palavras impróprias, 
errôneas, inajustáveis à intenção comum das partes...”.

Não reconheci que assim tenham procedido as recorrentes. Na ex-
tensa petição recursal nada apontam com respeito ao linguajar utilizado 
nos protocolos, confissões de dívida e ajustes outros, expressões que 
fossem defeituosas para justificar a busca da intenção que norteara a 
vontade das contratantes, antes que as expressões literais de que se ser-
viram.

Ao contrário, o que se percebe, e sem qualquer dificuldade, ao que 
visam as inconformadas é reapreciar a prova, já considerada nas ins-
tâncias ordinárias, a procura de conclusão diversa daquelas a que che-
garam os julgados impugnados. E isso sob a insistente pretensão de 
perquirir a vontade real das partes.

A respeito deliberou o STF, em acórdão da lavra do saudoso Min. 
Hahnemann Guimarães, ao julgar o RE nº 13.071, em 18.05.48, verbis:

“(...) Embora a convenção produza entre as partes efeitos iguais ao da lei, a hermenêutica 
contratual não enseja recurso extraordinário, porque a indagação da vontade dos contratantes 
é questão de fato.” (os grifos são nossos) (Rev. Forense, 131/ 105)
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Tudo, pois, está a mostrar a inviabilidade, no ponto, do recurso extra-
ordinário, nos termos da jurisprudência extratificada da Suprema Corte, 
consubstanciada na Súmula 279, a qual, para o caso, pode aliar-se à de 
nº 454, em face das cláusulas e condições de certos ajustes.

3.6. Mais não seria necessário acentuar para concluir pela inviabili-
dade do reexame propugnado pelas inconformadas.

Todavia, e somente por exagero, examine-se onde se alicerçou a 
conclusão da longa e minuciosa sentença, no estudo e na análise da 
vasta prova carreada para os volumosos autos. Das fls. 522 a 529, de-
morou-se o magistrado no exame e no confronto dos documentos, para 
assim concluir (fls. 529, infra, 530):

“(...)
Desta peroração se infere o sequencial raciocínio de que a liberdade de deliberação 

do Conselho Administrativo era ampla, devendo ser acatada essa deliberação (item 8.6.2) 
sob pena de se permitir a ingerência indevida em questões só atinentes à cooperativa, de 
cuja administração é partícipe o Grupo Atalla, nos termos do permissivo no art. 27, a, dos 
estatutos (documento dez). Aliás, o próprio Jorge Wolney Atalla participou como Presidente 
da Copersucar, sob cuja égide, aliás, os débitos das usinas aumentaram.

8.7.5. Inexiste qualquer convenção específica que determine a fixa obediência, para 
os financiamentos futuros do sistema em vigor pelo documento seis (CC-DE-022-79-80); 
item 6.1.S – proc. 2705/80.

Referida circular (documento seis) apenas se vincula à safra 1979/80, vigendo para a 
safra de 1980/81, em lide, outra sistemática (documentos oito e sete), dentro do permissi-
vo do protocolo básico e do específico: aquele que estiver vigorando na oportunidade do 
financiamento, consoante documentos um e dois (vide itens 8.7.1 e 8.7.2).

Assim o aval e os financiamentos da entressafra, incluídos no documento seis, tiveram 
aplicação na safra 1979/80, excluídos, pelo livre critério do Conselho de Administração, 
já analisado, para a safra 1980/81. Não estando previsto financiamento específico para o 
aval ou para o período de entressafra, nos protocolos básicos, qualquer alteração é passível 
de ser aceita, considerando-se que o interesse econômico e social da cooperativa há de ser 
preservado.”

E, concisamente, confirmando a sentença no particular, consignou o 
acórdão (fls. 946-7):

“(...)
3. Para melhor compreensão da hipótese sub judice, convém lembrar que o Sr. Jorge 

W. Atalla presidiu anteriormente a Copersucar e carreou vultosos recursos a suas usinas, 
colocando em situação difícil a Copersucar.

A finalidade do protocolo, firmado pelo Governo Federal, por bancos e por entidades 
financeiras, foi a de resolver a situação difícil da Copersucar e, ao mesmo tempo, assegurar 
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ao grupo devedor condições para honrar sua dívida. Daí o empréstimo de capital de giro 
à Copersucar, equivalente a US$ 100.000.000,00. Mas era para favorecê-la, e não para 
prejudicá-la nem para prejudicar os demais cooperados.

Interpretando as avenças bilaterais (item 2, letra a, do protocolo de 14.08.79), constata-
se que não houve obrigação da prestação de aval e de efetuar a liquidação das obrigações 
garantidas, devendo a Copersucar, de acordo com as disposições estatutárias, seguir o 
critério ‘que estiver vigorando na oportunidade desses financiamentos’. A responsabilidade 
assumida para a liquidação das obrigações dizia respeito às então existentes, e não às futuras, 
tanto que a letra c do item 2 do protocolo estabeleceu que a cooperativa se obrigava ‘pelo 
resgate das letras de câmbio sacadas pelo Grupo Atalla, descontadas no mercado financeiro, 
isso por estarem seus valores incluídos no débito confessado pelo Grupo Atalla’ (cf. fls. 44).

A melhor interpretação das avenças (art. 85 do Código Civil) não podia deixar de levar 
em conta a função da cooperativa, que sempre foi a de comercializar as safras no interesse 
geral de todos os cooperados e, portanto, considerar a situação mutante em cada safra e as 
contas em aberto de cada cooperado.

Por isso as usinas do Grupo Atalla foram classificadas de acordo com o art. 28, letra 
c, pelo crescimento da dívida e pela insuficiência de produção estimada para solver os 
débitos parciais.

Não se diga que as sanções seriam estatutárias apenas. O art. 83 da Lei nº 5.764 men-
ciona a entrega da produção para a comercialização pela cooperativa. O cooperado pode 
sofrer sanção estatutária como sócio. Mas, havendo ajuste especial, coexistem obrigações 
de direito comum a par das sociais.”

Considere-se o cuidado e a meticulosidade com que os julgados, em 
parte transcritos, mas, mais amplamente, deduzidos em sua fundamen-
tação, apreciaram todos os subsídios informativos contidos nos autos, 
para firmar suas conclusões.

Seria agora viável que, na via estreita do recurso extraordinário, 
viesse o Eg. Supremo reapreciar e rever todos esses elementos infor-
mativos, em busca de conclusão outra, sob pretexto de violação do art. 
85, porque desvirtuada a intenção manifestada pelas partes, por meio 
de palavras que não exprimiriam sua vontade porque impróprias, im-
precisas, obscuras ou imperfeitas? A resposta há de ser, evidentemente, 
negativa. E, assim, impertinente, nessa porção, o recurso.

3.6. De outra parte, inocorre dissídio entre o julgado recorrido e o 
único padrão indicado – o RE nº 78.946-MG, de 14.06.76, da 2ª Turma.

Formalmente, não atenderam as inconformadas às exigências do art. 
322 do RI do STF, fazendo a transcrição dos trechos que configurem o 
dissídio. Limitaram-se a copiar os votos vencedores, o que não é bastante.

Ademais, substancialmente, manifesto é que ausentes as circuns-
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tâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados (artigo 
citado, última parte).

Outrossim, impendia aos firmatários da petição recursal nela mes-
ma procederem ao cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o pa-
drão indicado, pois dele é que deve surgir a diversidade na aplicação 
do direito federal, partindo, como é óbvio, de idênticos ou semelhantes 
pressupostos. Por isso, nesta precisa síntese, resumiu o eminente Min. 
Moreira Alves a jurisprudência da Corte: “Não há divergência entre 
julgados que dissentem na conclusão, por partirem de premissas de fato 
diversas” (RE nº 88.040-SP, de 25.10.77, 2ª Turma, in RTJ, 88/325-33).

In casu, ambos os decisórios, o recorrido e o paradigma, fizeram 
aplicação do art. 85 do Cód. Civil.

No último, o recurso resultou conhecido e provido, porque, do exa-
me de duas cláusulas de um contrato, as instâncias ordinárias se teriam 
afastado da vontade intencional dos contratantes, desvirtuando o fim da 
avença, embora dois dos juízes, e que ficaram vencidos, considerassem 
não ser caso de recurso extraordinário, fundados nas Súmulas 456 e 
279.

Aqui as decisões atacadas perquiriram a vontade das partes interes-
sadas, não só no exame dos textos que as vincularam, os quais não 
julgaram serem ambíguos ou imprecisos, como nos demais elementos 
informativos, na busca da intenção por elas, partes, revelada.

Imprestável, pois, o padrão indicado para testemunhar o dissídio 
pretoriano pretendido.

4. Igual sorte é de se atribuir à arguição das recorrentes de negativa 
de aplicação do art. 115, in fine, do Cód. Civil, uma vez que o aresto 
impugnado teria admitido submissão total das recorrentes à recorrida, 
contra a intenção e o espírito dos protocolos.

Como já ficou exaustivamente demonstrado nas considerações ante-
riores, tanto o acórdão como a sentença rejeitaram a condição potesta-
tiva, e o fizeram na busca da intenção das partes, manifestada, segundo 
elas, sem qualquer arbitrariedade.

Não havia, assim, motivo algum para a invocação da falta referida, 
por isso, com propriedade, a desprezou o despacho presidencial, cujos 
termos, por exatos, os transcrevo, no particular.
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Diz (fls. 1.060-1):
“(...)
Sem consistência essa dedução dos recorrentes. O venerando acórdão recorrido não 

só não negou a sujeição ao arbítrio de uma das partes como também deixou claro terem 
as recorrentes, assim como os demais cooperados, aderido livremente aos regulamentos 
da Copersucar, cuja função ‘sempre foi a de comercializar as safras no interesse geral de 
todos cooperados e, portanto, considerar a situação mutante em cada safra e as contas em 
aberto de cada cooperado’ (fl. 947).

Promana do aresto recorrido, ainda, que os cooperados entre os quais se incluem as 
recorrentes foram representados no protocolo pela Copersucar, de molde a evidenciar a 
presença da ‘convergência de vontades’, fundamentando:

‘O decantado empréstimo de cem milhões de dólares (ou equivalente em moeda na-
cional) destinou-se a tentar salvar acima de tudo a Copersucar permitindo financiar os 
cooperados (também o Grupo Atalla) para salvar a ela, vítima de anteriores gestões ruino-
sas. O protocolo não contém disposição alguma no sentido de perpetuar as facilidades até 
então usadas pelo Grupo Atalla. Tampouco o direito a consumir o capital de giro posto à 
disposição da Copersucar.

Portanto, a exigência maior não ofende ao pactuado, mas antes com ele se concilia, 
pela convergência de vontades que é matéria prima fundamental do direito (v. Carnelutti – 
Metodologia do Direito, p. 42-43)’ (fl. 948).”

5. Sustentam, a seguir, as recorrentes que o acórdão impugnado, ao 
reconhecer a existência da mora, sem que tivesse ela se verificado, de-
negou vigência ao art. 960 do Cód. Civil, ao mesmo passo que divergiu 
de três acórdãos que indicam, oriundos de outros Tribunais.

5.1. Penso que, ainda aqui, razão não assiste às inconformadas.
Acentuou o acórdão proferido nos embargos de declaração, repe-

lindo a coima de ter sido omisso, no pertinente, o julgado proferido na 
apelação (fl. 967), verbis:

“(...)
Não era de fixar-se data para o termo inicial da mora, até porque não estava em discussão 

na apelação e a invocação do art. 1.092 do Código Civil opera para os dois lados.”

Assim, se a sentença apreciara e decidira sobre a ocorrência da mora 
de parte das inconformadas; e se o acórdão dela não cuidou porque não 
fora objeto da apelação, incide, por ausência de prequestionamento, a 
Súmula 282, obstando o conhecimento do recurso.

Nem seria possível considerar implícita a matéria da mora para o efei-
to de merecer consideração na via deste recurso extraordinário, como o 
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reconheceu a Eg. Suprema Corte, ao apreciar o AgRg nº 76.844 (RTJ, 
95/672), negando a possibilidade de prequestionamento implícito.

5.2. Todavia, quando assim não sucedesse, e só para argumentar, 
sem consentir, ainda aqui não vejo tenha ocorrido a invocada negativa 
de vigência do citado art. 960, última parte.

E isso porque a mora foi reconhecida, com respeito à Usina Central do 
Paraná, com base em circunstâncias fáticas, ao afirmar o acórdão (fl. 967):

“(...)
Quem tomou a iniciativa de descumprir o ajuste (refere-se à entrega da produção) foi a 

embargada antes mesmo de ingressar em juízo, não aceitando as deliberações da Copersucar, 
que foram consideradas legítimas.”

E, quanto à Central Paulista, consigna (fl. 967):
“(...)
Diferente era o petitum, sendo condenada a entregar a produção da safra 80/81 à Co-

persucar, apurando-se em execução eventual impossibilidade parcial ou total por artigos 
(fls. 536), sendo descabido fixar-se desde logo, e não na execução o termo inicial da mora.”

Assim, não há como falar em negativa de aplicação do citado art. 
960 do Cód. Civil.

5.3. No que pertine ao dissídio pretoriano, indicam as recorrentes 
três decisões.

São elas, duas do Eg. Supremo Tribunal Federal (ERE nº 72.556, 
publ. na RT, 487/220, e RE nº 10.883, inserta na RF, CXI, p. 410) e 
Apelação nº 80.130, da 5ª Câmara do Tribunal de Alçada Civil, de São 
Paulo, sem indicação do repertório onde estaria publicada.

Não merece ser considerada a última das decisões, porque em franca 
desatenção ao art. 322 do RI do STF, obstando o necessário confronto.

Quanto às duas outras, considero, em princípio, que, apesar das ex-
tensas transcrições dos padrões, com eles não fizeram as inconformadas 
o indispensável cotejo analítico, procurando mostrar que, idênticas ou 
semelhantes, eram as hipóteses confrontadas, as quais teriam empresta-
do exegese oposta ao art. 960, in fine, do Cód. Civil.

Assim, formalmente, no particular, o recurso não satisfaria o citado 
art. 322 do Regimento, agora em sua última parte.

E tal proceder é da essência do recurso extraordinário, como já assi-
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nalava a Súmula 291, pois é com ele que os recorrentes devem demons-
trar a divergência na aplicação do direito federal, que a Constituição 
(art. 119, III, d) quer que seja uniforme em todos os Tribunais do país.

Nem mesmo poderiam as inconformadas convencer que lavraria 
divergência que se propuseram. E isso porque dissemelhantes são as 
circunstâncias fáticas deduzidas no acórdão recorrido e nos julgados 
colacionados, as quais determinaram as respectivas conclusões, negan-
do a ocorrência da mora os paradigmas, enquanto era ela reconhecida 
no julgado impugnado.

De fato, no primeiro dos padrões, cuidava-se de ação de despejo 
fundada em falta de pagamento. Considerou o Plenário que em mora 
não estava o locatário, dado que ficara incerto o valor dos locativos, 
tornando ilíquida a obrigação de pagar.

No segundo, discutia-se a ocorrência da mora no pagamento de pres-
tações a que se comprometera o autor, na compra de apólices, uma das 
quais fora sorteada, sem que a devedora se dispusesse a pagar o respec-
tivo prêmio. Reconheceu o acórdão que a mora não se verificara em 
virtude do comportamento da própria credora, que, com a tolerância no 
recebimento das prestações, ainda que com atraso, como que modifica-
ra as condições do ajuste. Daí as expressões do julgado, em sua própria 
ementa, exprimindo a essência do decidido:

“O credor que, habitualmente, não exige o pagamento das prestações em tempo certo, 
como sucede no caso de apólices sorteáveis, arma, com esse teor de proceder, atmosfera 
de confiança para o devedor, relaxando-se a vigilância quanto ao termo de pagamento.”

Como já ficou assinalado anteriormente, diversas são as premissas 
fáticas que orientaram o decisório recorrido para o reconhecimento da 
mora de parte das recorrentes.

Sem qualquer préstimo, dessarte, os padrões comentados ao fim pro-
pugnado pelas inconformadas.

6. Aditam, ainda, as recorrentes que o acórdão, como a sentença por 
ele confirmada, afrontaram o art. 811 do Cód. Proc. Civil. E isso porque 
lhes aplicaram graves sanções pelo fato de não terem entregue suas safras, 
mesmo considerando que estavam sob a proteção de medidas cautelares.

6.1. Como o despacho presidencial, considero que não se operou a 
falta em questão.
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A condenação das vencidas inconformadas defluiu do julgamento 
final das causas, quando foi examinado o mérito, em definitivo, da rela-
ção jurídica debatida.

A citação, de parte do acórdão, do art. 811, I, do Cód. Proc. Civil 
se fez, simplesmente, en passant, sem maior influência nos efeitos do 
decisório final. Serviu apenas para repelir a pretensão das autoras das 
declaratórias que se pretendiam forrar dos benefícios das medidas cau-
telares já mencionadas.

E, sendo certa sua provisoriedade, manifesto é que se tornariam inefi-
cazes, com o julgamento final da causa, em seu desfavor, como ocorreu.

Demais, correta teria sido a interpretação atribuída pelo acórdão, ri-
mando com o julgado do STF, por sua 2ª Turma, proferido no RE nº 
88.782-PR, de 09.06.78 (RTJ, 87/665 e s.).

7. Pretendem, ainda, as recorrentes dar como “ofendidos” os arts. 
83 e 4º, I, da Lei nº 5.764/71, dado que o acórdão, como a sentença, 
reconheceu ser a entrega das safras à Cooperativa obrigação de fazer a 
cargo dos cooperados.

7.1. Ainda aqui não lhes assiste razão.
Dizem as disposições tidas como afrontadas:
“Art. 4º – As cooperativas são sociedades de pessoas, com forma e natureza jurídica 

próprias, de natureza civil, não sujeitas à falência, constituídas para prestar serviços aos 
associados, distinguindo-se das demais sociedades pelas seguintes características:

I – adesão voluntária, com número ilimitado de associados, salvo impossibilidade 
técnica de prestação de serviço;

(...)
Art. 83 – A entrega da produção do associado à sua cooperativa significa a outorga a esta 

de plenos poderes para a sua livre disposição, inclusive para gravá-la e dá-la em garantia de 
operações de crédito realizadas pela sociedade, salvo se, tendo em vista os usos e costumes 
relativos à comercialização de determinados produtos, sendo de interesse do produtor, os 
estatutos dispuserem de outro modo.”

Daí já se poderia deduzir que é dever do cooperado proceder à entre-
ga de sua produção à sua entidade.

Ela, a entrega, para o fim de comercialização, é a própria razão da 
existência da cooperativa. É da sua essência, como ensina o douto Wal-
mor Franke, uma das maiores autoridades no assunto e inspirador da lei 
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citada (Direito das Sociedades Cooperativas, Saraiva, 1973, p. 7 e 14).
E, mais, integrando-se na cooperativa, os associados, além de sujei-

tos à lei, subordinam-se aos estatutos da sociedade, como dispõe seu art. 
28, d, invocado na sentença (fl. 526), onde se lê, verbis: “(...) cumprir 
fielmente as disposições dos presentes estatutos e respeitar as delibera-
ções legalmente tomadas pelas Assembleias Gerais e pelo Conselho de 
Administração (documento dez)”.

Dispondo, outrossim, a letra c do mesmo artigo: “(...) não dispor de 
sua produção de açúcar e álcool senão por intermédio da cooperativa, 
ou com o seu consentimento”.

7.2. Correta, dessarte, se fez a interpretação, por parte dos julgados 
impugnados, dos preceitos citados, quando bastante seria que tivessem 
merecido razoável exegese, para o fim de tornar vão o recurso extraor-
dinário, nos termos da Súmula 400.

8. Acometem, outrossim, as recorrentes contra a capitalização se-
mestral dos juros.

Sustentam que, ao admiti-la, o acórdão, além de afrontar o art. 4º 
do Decreto nº 22.626/33, dissentiu da Súmula, verbete 121, como de 
julgados outros do STF que indicam.

Posto que o despacho presidencial tenha, no ponto, admitido o recur-
so, não considerou ele a arguida ausência de prequestionamento, susci-
tada pela recorrida ao impugnar a irresignação à sua fl. 27.

E parece-me ter ela ocorrido, fazendo incidir a Súmula 282, com o 
sentido que se lhe tem atribuído.

8.1. Em três passagens, referiu-se a sentença a respeito dos juros (fls. 
528 – 8.7.2, in fine; 530 – 8.7.6, in principio; e 535 – 8.7.10, penúlti-
ma parte), rematando, na parte dispositiva (fl. 536 – 9.2), verbis: “(...) 
condeno (referia-se à Usina Central do Paraná) a pagar juros e correção 
monetária nos termos contratados (...)”.

E consignou o acórdão (fl. 951), verbis:
“(...) A única impugnação que fez (referia-se à Usina Central do Paraná S.A.) foi relativa 

à oportunidade dos lançamentos dos juros e correção monetária. O modo e as taxas não 
foram especificados no protocolo, estabelecendo-se a igualdade com os demais cooperados.”
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E, mais adiante, afirmou o decisório:
“(...) Naturalmente, na execução serão computadas as amortizações, bem como os juros 

e correção monetária, calculados semestralmente sobre os saldos devedores às mesmas taxas 
cobradas dos demais cooperados.”

Na petição dos embargos de declaração opostos no acórdão, nada 
disseram os embargantes a respeito da contagem dos juros, bem como 
se seriam eles capitalizados e a partir de que momento.

Como é óbvio, a obscuridade, ou, quiçá, a omissão impendia ser es-
clarecida, para, sobre a forma estatuída, proporcionar ou não o recurso 
extraordinário.

Os embargos eram, em verdade, o remédio adequado. Deles se ser-
viram as recorrentes, mas não contemplaram o tema em questão, origi-
nando, com a falta cometida, a impossibilidade de se valerem do recur-
so extremo, como bem dispõem os verbetes 356 e 282 da Súmula.

8.2. Todavia, se admitisse o prequestionamento, no pertinente à capi-
talização semestral dos juros, ad argumentandum tantum, as expressões 
da sentença e, notadamente, do acórdão, não deixam certo que a matéria 
ficasse inteira e definitivamente resolvida. A expressão “naturalmente”, 
de que se serviu o aresto, não é terminante, como se requer das partes 
dispositivas das decisões judiciárias, as quais devem ser, nessas partes, 
sempre precisas e imperativas, pondo termo às discussões.

Não caberia, em tais circunstâncias, esperar que a Eg. Suprema Cor-
te, nesta via extrema, viesse solver questão que as instâncias ordinárias 
teriam deixado para futuro debate (Súmula 281).

9. Por último e derradeiramente, no que toca aos honorários e às 
custas, sustentam as recorrentes teriam a sentença e o acórdão que a 
manteve aplicado retroativamente a Lei nº 6.889/81, divergindo, assim, 
do que decidiu o Eg. STF, por sua 2ª Turma, ao julgar o RE nº 93.644-
RJ, in DJ de 06.11.81, fls. 1013-6.

9.1. O benefício pretendido, no pertinente, pelas recorrentes impor-
taria na diferença entre o valor corrigido dos honorários e das custas, 
estimados pelos decisórios, a partir do ajuizamento das causas, e aquele 
no qual passou a viger a lei mencionada.
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9.2. Não disponho de elementos seguros para fixar o quantum dessa 
diferença.

Todavia, tudo leva a crer, pelos dados que colhi, que ditos valores 
não alcançam, com respeito a cada uma das parcelas (honorários e cus-
tas), a serem considerados separadamente, o total de cem (100) salários 
mínimos.

E, em sendo assim, incabível seria o extraordinário, no particular, 
em face do disposto no RI do STF, art. 325, VIII, primeira parte, com-
binado com o seu parágrafo único, já que as decisões, no pertinente 
(correção quanto a honorários e custas), se fizeram uniformes.

9.3. Quando, porém, assim não sucedesse, é mister reconhecer que, 
no ponto, o recurso caberia conhecimento e parcial provimento, porém 
com o temperamento, na aplicação da lei em comentário, segundo esta-
tuiu o próprio acórdão paradigma, verbis:

“(...)
Com base nessas premissas, as custas já pagas anteriormente a essa lei deverão ser cor-

rigidas monetariamente a partir da vigência dela, e, em caso contrário, a partir do momento 
em que foram pagas; quanto aos honorários advocatícios que foram fixados em valor certo 
(aferível por mero cálculo) no momento da condenação, quando se levaram em conta os 
critérios do § 3° do artigo 20 do CPC, a atualização monetária somente correrá a partir da 
data dessa condenação.” (RTJ, 102/705)

10. Examinadas que foram todas as questões originadas com a inter-
posição do recurso extraordinário, resta, apenas, extrair as conclusões, 
respondendo-se, outrossim, às dúvidas suscitadas pela consulente.

É o que se passa a fazer, em seguimento.

III Conclusões

1. Posto que admitido, pelo despacho presidencial, o recurso extra-
ordinário, apenas em duas de suas pequenas partes autônomas, cabe ao 
STF examinar todas as demais questões compreendidas na irresigna-
ção, como dispõe a Súmula 528.

2. Por isso, abordou o parecer a totalidade das questões suscitadas 
pelas recorrentes na sua longa petição recursal.

3. Desse meticuloso e, por vezes, insistente exame, visando melhor 
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fundamentação, a segura conclusão é que não há de merecer conheci-
mento pelo Eg. Supremo a pretensão das inconformadas.

E isso porque, apesar do ingente esforço manifestado pelos ilustres 
patronos das irresignadas, não lograram demonstrar a ocorrência dos 
pressupostos que embasaram seu extenso recurso.

4. Nem mesmo é de crer que a inconformação seja conhecida nas 
porções admitidas pelo despacho presidencial.

Quanto à capitalização semestral dos juros, porque ausente o pre-
questionamento, incide o disposto nas Súmulas 282 e 356.

E, no que tange aos honorários e às custas, uma vez que uniformes 
as decisões nessas partes, o valor do benefício propugnado pelo recurso 
não alcançaria o valor de cem (100) salários mínimos, incidindo, pois, 
o art. 325, VIII, combinado com o seu parágrafo único, do RI do STF, 
tornando incabível a inconformação.

IV Respostas às questões suscitadas na consulta

Quanto à primeira, sim. Embora o despacho presidencial haja admi-
tido o recurso em duas porções apenas da pretensão, cabe ao STF exa-
minar todas as demais, ainda que a respeito da rejeição não houvesse 
interposição de agravo. É o que dispõe a Súmula, verbete 528.

Quanto à segunda, sim. É mister, porém, que cada uma das partes 
autônomas do recurso satisfaçam às irresignadas todas as premissas nas 
quais o recurso se procurou arrimar, segundo jurisprudência vigorante 
no STF.

Quanto à terceira, sim. Considero que o recurso não há de merecer 
conhecimento pela ausência dos pressupostos, nos quais se procuraram 
arrimar as inconformadas.

Quanto à quarta, sim. Conquanto prejudicada pela resposta anterior, 
todavia, convém esclarecer.

Posto que o despacho presidencial tenha admitido o recurso em duas 
porções apenas, penso que, mesmo com respeito a elas, também não há 
de ser conhecido.

Quanto à capitalização semestral dos juros, porque não prequestio-
nada como cumpria, levando a fazer incidir a Súmula, 282 e 356.

E, quanto aos honorários de advogado e às custas, porque o benefí-
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cio pretendido no recurso não alcança a alçada regimental, tornando-o 
incabível, como estatui o RI do STF, art. 325, primeira parte, combina-
do com seu parágrafo único.

É o parecer.
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Discurso*

Luiz Fernando Wowk Penteado ** 

Autoridades já nominadas, 
Senhoras e Senhores:
 
Desde que Machado de Assis afirmou que o país real é bom e revela 

os melhores instintos, em publicação no Diário do Rio de Janeiro 
de 29.12.1861, já passou um século e meio e, na vida cotidiana, os 
cidadãos vêm exitosamente se esforçando para que tudo siga dentro da 
normalidade almejada pelos bons e cordiais comuns do povo.

Porém, parece que o país oficial, a despeito de extremado esforço de 
abnegadas gerações que se sucederam, não conseguiu se afastar muito 
da pecha de caricato e burlesco, conforme anotado naquele “comentário 
da semana”.

No rol das instituições do país oficial, para nossa satisfação, dentre 
as honrosas exceções, como ilha de excelência, encontra-se o Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região. Fato que constato não com o intuito de 
colher recompensas pessoais, mas com o humilde reconhecimento do 
resultado do trabalho dos magistrados e servidores que tanto fizeram 
pela Corte nesta e em anteriores gestões.

* Discurso de despedida da Presidência do TRF da 4ª Região, proferido em 23.06.2017.
** Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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É prazerosa a verificação da excelência desta Corte no momento em 
que faço a transmissão da Presidência para o Des. Federal Thompson 
Flores, pessoa íntegra, experiente e erudita, detentor de todas as 
qualidades que se podem exigir do magistrado e do administrador 
público.

A mesma satisfação, tenho certeza, possui o Des. Thompson Flores 
ao transmitir a Vice-Presidência, após uma notável e exemplarmente 
eficiente condução, à experiente e culta magistrada Desa. Federal Maria 
de Fátima Freitas Labarrère.

Estou certo também de que o Des. Federal Celso Kipper, depois 
de uma exitosa, inovadora e democrática condução da Corregedoria 
Regional, está tranquilo e convicto da continuidade dos bons serviços 
ao entregar a gestão daquele órgão ao Des. Federal Ricardo Teixeira do 
Valle Pereira, juiz seguro e sereno, culto e desenvolto, magistrado que 
orgulha a Justiça Federal.

Referi o Tribunal Regional Federal da 4ª Região como destaque, ao 
lado de poucas e honrosas exceções nas instituições da nossa querida e 
ultimamente um tanto maltratada República, e devo acentuar que esse é 
o estado das coisas nesta Corte graças à sua boa história e ao firme ideal 
de preservá-la.

Já anotei, em outra ocasião, que o incomparável Padre Vieira, em 
seus Sermões, sentenciou que se deve estudar nos acontecimentos 
passados, que são a melhor regra para os acertos, porque, como os 
livros são mestres para a vida, aqueles sucessos são lição para os 
prudentes. Aplicando a lição, a ação pautada nos bons exemplos do 
passado sempre foi o caminho escolhido pelos bons e cautelosos juízes 
desta Corte, mesmo nos processos inovadores, evitando o desnecessário 
risco de dispensar a prática consagrada sem a certeza dos resultados da 
novidade. Fato que nunca impediu que sempre o Tribunal se destacasse 
como precursor, criando e desenvolvendo novas metodologias de 
trabalho, modernas ferramentas e tecnologias, muitas delas notórias, 
consagradas e premiadas.

Há nesta Corte a ininterrupta tradição da jurisdição adequada e 
tempestiva, combinada com administrações eficazes, sempre somados 
os valiosos esforços de qualificados servidores, compondo uma rede 
complexa e organizada de trabalho concertado e direcionado à boa 
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atividade de apoio, registro e controle e à boa prestação jurisdicional.
O mesmo reverente destaque e a mesma honesta gratidão merecem 

os magistrados membros e suplentes do Conselho de Administração, 
do Conselho da Escola, Coordenador e Vice-Coordenador dos Juizados 
Especiais, Coordenador da Conciliação, gestor da Ouvidoria e das 
Comissões, Vice-Corregedor e participantes de outros setores e órgãos 
internos, que tanta dedicação demonstraram e tão proveitosos resultados 
produziram.

É de se notar que a adequada atuação do Tribunal, especialmente 
na prestação jurisdicional, nunca prescindiu da colaboração dos muitas 
vezes incompreendidos advogados, procuradores e defensores que, 
perante esta Corte, tão bem têm se havido no dedicado e delicado 
patrocínio dos interesses que lhes têm sido confiados pelas incontáveis 
pessoas esperançosas e ávidas de justiça.

A boa atuação da Corte também nunca dispensou a presença dos 
zelosos e operosos membros do Ministério Público, tão ciosos das 
próprias responsabilidades, os quais cuidaram sempre com esmero 
daquilo que se encontra sob seu encargo.

Homenagens equivalentes merecem magistrados e servidores das 
Seções Judiciárias do Paraná, de Santa Catarina e do Rio Grande do 
Sul. A gestão que se encerra teve a inestimável e dedicada colaboração 
de destacados magistrados administradores que, com coragem, 
desacreditando a crise, assumiram desafios monumentais e se fizeram 
vitoriosos nas direções dos foros, com os múltiplos e desafiadores 
encargos inerentes à tarefa. Refiro-me aos Juízes Federais Gisele 
Lemke, Jairo Gilberto Schäfer e Eduardo Tonetto Picarelli. Eles também 
tiveram seus colaboradores e saberão agradecer, nos seus respectivos 
âmbitos de atuação.

Também agradeço, impossibilitado de citar todos, na pessoa do culto 
e dedicado magistrado Artur César de Souza, aos juízes federais que em 
outros misteres colaboraram acentuadamente com a gestão que agora se 
encerra.

Aos bons servidores, por necessidade de síntese, rendo as devidas 
homenagens na pessoa do exemplar Diretor-Geral Eduardo Pedone de 
Oliveira.

No biênio, lamentavelmente, nem tudo foi bom. Tenho o doloroso 
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encargo de referir que não podemos controlar nossos destinos e 
relembro, para venerar, irreparáveis perdas, como os trágicos e precoces 
passamentos do Ministro Teori Albino Zavascki e dos Desembargadores 
Federais Otávio Roberto Pamplona e Silvio Dobrowolski.

Quanto a mim, prossigo com a confortável sensação do dever 
cumprido nesta fase de profundo e benfazejo aprendizado, recebo 
novos e menos exigentes – mas não menos relevantes – encargos e me 
volto agora um pouco mais para a minha amada e tolerante família, 
especialmente para meus incondicionais amores Mara, Camila e 
Carolina.

Tomo a liberdade de anotar, com a vênia devida, Des. Federal 
Thompson Flores e caros empossandos, que o homem pode tanto quanto 
sabe e que de Vossas Excelências, que muito sabem, muito é esperado.

Despeço-me do exercício da presidência lembrando palavras de 
imperiosa observância, proferidas por José Saramago, que, aqui em 
Porto Alegre, por ocasião do encerramento do II Fórum Social Mundial, 
fazendo-se porta-voz dos comuns e anônimos, implorou por uma justiça 
pedestre, uma justiça companheira quotidiana dos homens, uma justiça 
para quem o justo seria o mais rigoroso sinônimo do ético, uma justiça 
que chegasse a ser tão indispensável à felicidade do espírito como 
indispensável à vida é o alimento do corpo.

Muito obrigado.
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Discurso*

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz** 

Excelentíssimos Senhores Desembargadores Federais,
Ilustres Juízes e membros do Ministério Público Federal,
Eminentes Advogados aqui presentes,
Dignas Autoridades civis e militares, presentes ou representadas,
Senhoras e Senhores:

Reúne-se o Tribunal, nesta magna sessão plenária, para a transmissão 
solene de posse do exercício dos cargos da alta administração da Corte, 
eleitos para o biênio 2017-2019.

Esta solenidade marcante fala muito fundo ao coração de todos nós 
brasileiros, notadamente nestes dias conturbados da vida nacional, e 
dá-nos certeza da plena continuidade das nossas Instituições, pois, ao 
assistirmos, na majestade desta Casa, na presença de tantas autoridades, 
à transmissão do cargo de Presidente do Tribunal Regional Federal da 

* Discurso de posse na Presidência do TRF da 4ª Região para o biênio 2017-2019, proferido na sessão 
solene de 23.06.2017.
** Desembargador Federal Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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4ª Região, sentimos e vivemos aquela confiança que está faltando a 
muitos, de que novos e melhores dias nos aguardam.

Ademais, o simples fato de funcionar sem nenhum óbice, sem qualquer 
intranquilidade, o sistema adotado para direção e funcionamento do 
Poder Judiciário, o guardião das garantias do cidadão e do próprio 
Estado, é motivo de regozijo para todos aqueles que se preocupam com 
os problemas da nossa grande Nação.

Daí a advertência de Tocqueville,1 quando escreveu em obra 
célebre: “as instituições livres não são menos necessárias aos principais 
cidadãos, para ensinar-lhes os riscos que correm, do que aos menores, 
para assegurar seus direitos”.

Recebo do eminente Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk 
Penteado, com intensa emoção, a Presidência desta Corte, sucedendo 
a um magistrado dedicado à causa de Justiça e que procurou, ao longo 
de seu mandato, empregar os seus dotes de cidadão e jurista em favor 
da manutenção do respeito e da admiração que toda a Nação devota ao 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

A sua docilidade no trato encanta os que dele se acercam. Tem o 
culto e o respeito às opiniões alheias.

Com dedicação estrênua, empenhou-se na tarefa ingente do 
aprimoramento e na dinamização da distribuição da Justiça.

Ao término de seu mandato, retira-se o Desembargador Luiz 
Fernando Wowk Penteado com a certeza de que marcou a sua passagem 
com a força de seu talento, fato esse reconhecido pelos seus Colegas e 
jurisdicionados.

É com emoção e reconhecimento aos meus eminentes pares pela 
honra da investidura que acaba de me ser conferida, nesta assentada 
por todos os títulos memorável, que assumo a Presidência do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região.

Na obra de Camus,2 é frequente o homem encontrar-se perante 
desafios superiores às suas forças e capacidades, notadamente o 
magistrado nos dias que correm, em uma luta constante e sempre 
renovada e que faz lembrar a tarefa de Sísifo no inferno, que, no afã de 
carregar uma enorme pedra montanha acima, sempre que mal atingia o 

1  TOCQUEVILLE, Alexis de. L’Ancien Regime et la Révolution. Paris: G.F. Flammarion, 1988. p. 234.
2  CAMUS, Albert. Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1942. p. 117 e seguintes.
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seu topo, fugia-lhe das mãos, rolando novamente pelo vale profundo.
É grande a honra e pesada a tarefa, mas, como lembrado por 

Montaigne,3 quando se aceita um cargo, deve-se-lhe dar toda a atenção, 
não poupando esforço e sacrifícios.

Há trinta anos, sendo que dezesseis nesta Corte, dedico-me, como 
magistrado e membro do Ministério Público Federal, ao estudo dos 
problemas que palpitam e agitam a estrutura do Poder Judiciário.

Guiado pela preocupação constante de fortalecer o prestígio da 
Justiça, não me afastarei da alta confiança dos meus ilustres pares e, 
perfeitamente entrosado na diretriz traçada pelo Plenário da Corte, 
espero dar o máximo de minha contribuição visando a manter bem altos 
o respeito e a admiração pela Magistratura Federal.

É o que me proponho a fazer, trabalhando com afinco e contando 
com o conselho sempre firme e a orientação prudente de todos os meus 
ilustres pares.

Na esfera propriamente jurisdicional, posso afirmar-lhes viver o 
Tribunal os seus melhores dias. Explico. Os seus juízes, de modo geral, 
à custa de sacrifícios ingentes, mantêm atualizados os trabalhos que 
individualmente lhes tocam, contando com a colaboração inestimável 
de um preparado corpo de servidores.

Chega a ser frequente que processos recebidos e autuados no Tribunal 
hajam sido julgados ao cabo de dois meses e, muitas vezes, em poucos 
dias, se por despacho pode fazê-lo o próprio relator, nos casos previstos 
no Regimento Interno e na Lei Processual Civil.

Da mesma forma, no plano administrativo, inúmeras medidas até 
agora foram tomadas visando ao preenchimento de todos os claros da 
magistratura, agilizando os concursos, à criação de novas unidades 
judiciárias e, principalmente, à reforma da segunda instância, com a 
descentralização de duas turmas julgadoras da Corte, sediadas em 
Florianópolis e Curitiba, objetivando uma maior aproximação com os 
jurisdicionados. Acredito poder esperar, para um futuro breve, uma 
melhor e mais pronta distribuição da prestação jurisdicional, como 
determina a Constituição da República.

Prossigamos silenciosamente no caminho certo, disse Goethe, e 

3  MONTAIGNE, Michel De. Essais. Paris: Librairie Générale Française, 1972. Tomo III. p. 278.
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deixemos que os outros sigam o seu; é o melhor que temos a fazer.4

A grande crise do Poder Judiciário, convém repetir, está na sua base, 
na primeira instância, ainda não foi resolvida, mas, sublinhe-se, agrava-
se dia a dia.

Em realidade, a Justiça está se tornando inviável.
Sobretudo a partir da promulgação da Constituição de 1946, clama-

se por uma reforma estrutural, sobretudo da legislação processual civil 
e penal, simplificando ritos e, necessariamente, diminuindo o número 
de recursos que estão procrastinando a execução dos julgados.

Magistrados, representantes do Ministério Público e Advogados, toda 
a família forense tem discutido em congressos e seminários, oferecendo 
valiosas contribuições, sem as ver aproveitadas pelo legislador.

Muito há que se fazer para modernizar e dinamizar o Poder 
Judiciário, sobretudo em hora sobremodo difícil, em época de profundas 
transformações sociais, em que todos os princípios são debatidos e 
questionados, em que as próprias instituições sofrem o abalo de novas 
contingências, inclusive na esfera constitucional. Mais do que nunca se 
pede e se espera dos Poderes do Estado a harmonia e a compreensão das 
realidades de uma sociedade em transformação, de modo a equilibrar 
a turbulência das exigências dos novos tempos, em que os fatos se 
impõem ao próprio Direito Positivo, consoante noticia Gastón Morin,5 
com a tranquilidade da tradição.

É fundamental para a preservação da paz e da tranquilidade da 
sociedade que os conflitos de interesses submetidos à apreciação do 
Judiciário encontrem solução justa e rápida, sem delongas exasperadoras, 
tornando efetiva a garantia constitucional do livre acesso à Justiça.

É verdade sabida e ressabida que a justiça é, infelizmente, totalmente 
hermética para a população mais carente e pobre, tornando, nesse ponto, 
ilusório o princípio constitucional da igualdade perante a lei.

A respeito, recorde-se aquela conhecida lição de Lord Devlin,6 em 
que o insigne Juiz inglês, com fina ironia, dizia que as portas da Justiça 
estão abertas para todos, como a dos hotéis de luxo, e que os pobres, 

4  ECKERMANN, Johann P. Gespräche mit Goethe in den Letzten Jarhren seines Lebens. Leipzig: F.A. 
Brockhaus, 1921. p. 189.
5  MORIN, Gastón. La révolte du Droit contre le Code. Paris: Recueil Sirey, 1945. p. 114-5.
6  DEVLIN, Patrick. The Judge. University of Chicago Press, 1979. p. 04 e 92 e seguintes.
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ao buscarem a Justiça, têm a mesma chance que possuem fora dela, ou 
seja, uma esplêndida chance de homens pobres.

Com a sua notável experiência de meio século de dedicação à 
Magistratura, anotou o saudoso Ministro Carlos Thompson Flores, ao 
assumir a Presidência do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“A igualdade jurídica, porém, não liberta o homem, como não poderia fazê-lo, dos seus 
problemas, dos seus anseios e das suas disputas, enfim, da tragédia diuturna da vida a que 
se referia o velho Balzac ou, como nova visão, o jovem Saroyan.

Ela nos vem refletida nos autos, retratada na frieza de suas folhas, que, aparentemente, 
nada exprimem.

No fundo, porém, traduzem os conflitos humanos, na rica variedade da vida, nas suas 
misérias ou na sua nobreza, traduzidos no ódio ou no amor, na disputa pela liberdade e na 
defesa da honra, do patrimônio, da família, enfim, tudo que acompanha a criatura humana.

A nós, Juízes, cumpre compreender e sentir este vasto e complexo conteúdo do processo 
judicial vivificando os conflitos que ele transmite, pois só assim visualizaremos a sacros-
santa missão que a sociedade nos atribui, exercendo a alta função política a que referia João 
Monteiro, restabelecendo o equilíbrio social e realizando a verdadeira justiça, ideal de todos 
os homens, a qual, segundo o livro da Sabedoria, é ‘permanente e imortal’.”7

A recente aprovação da nova Lei processual civil desgraçadamente 
pouco fez para alterar essa realidade.

A denominada crise da Justiça tem a sua origem sobretudo no 
desequilíbrio entre a função processual e a organização judiciária, 
que estão intimamente relacionadas, como assinalado pelo Professor 
René Japiot, em seu precioso Traité Élémentaire de Procédure Civile et 
Commerciale, contendo as lições do Mestre da Universidade de Caen.

Considera-se ponto pacífico a necessidade de atribuir-se ao 
magistrado fórmulas processuais visando a impedir a procrastinação 
dos feitos, ensejando a pronta solução dos litígios, notadamente os de 
pequeno valor.

A morosidade da Justiça é apontada como o ponto principal de todas 
as queixas contra o Poder Judiciário, mas o remédio que lhe tem sido 
ministrado limita-se a aumentos periódicos e quantitativos de juízes e 
tribunais, sem lhe atacar as causas já firmemente diagnosticadas.

Com a promulgação do novo Código de Processo Civil, a justiça civil 
deparou-se agravada em seus problemas no que concerne à celeridade e 
à economia no julgamento das causas em primeira e segunda instâncias.

7  In Supremo Tribunal Federal, Posses Presidenciais: 1962-2003. Brasília, 2004. p. 175.
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A justiça penal há anos aguarda a promulgação de novos estatutos, 
pois os códigos penal e processual penal em vigor são considerados como 
anacrônicos e inoperantes, não se vislumbrando solução adequada do 
gravíssimo problema penitenciário e dos estabelecimentos de menores 
delinquentes.

Ademais, a mera alteração das estruturas jurídicas, sem qualquer 
educação dos cidadãos no ethos da lei, terá pouca serventia nos termos 
da antiga e sábia advertência de Horácio: “quid leges sine moribus, 
vanae proficiunt...”

Por outro lado, impende acentuar-se que o aparelhamento judiciário 
jamais poderá funcionar satisfatoriamente se os encarregados de seus 
serviços não puserem zelo nas atribuições que lhes competem.

O prestígio da Justiça, o apreço, a estima e a confiança que para 
ela desejamos dependem, antes de tudo, do esforço e da dedicação da 
família forense na busca do justo verdadeiro, pois o bom julgamento 
resulta sempre do encontro entre a verdade da lei e a verdade dos fatos.

O direito, na sua compreensão integral, constitui a única força 
legítima capaz de realizar a harmonia social, cuja estabilidade depende, 
em grande medida, dos seus aplicadores, ou seja, dos magistrados, visto 
que a justiça assegura, conserva e disciplina a ordem jurídica, condição 
essencial para a manutenção da paz social.

Senhoras e Senhores:
O Poder Judiciário vem cumprindo em todo o País a sua missão 

constitucional, apenas embaraçado por circunstâncias a ele estranhas e 
resultantes do excesso de serviço, da má distribuição de competências, 
de leis processuais incapazes de imprimir rapidez e eficiência aos 
trabalhos judiciários, da escassez de recursos e, também, é preciso 
reconhecer, de um texto constitucional prolixo e casuístico como poucas 
vezes sucedeu em nossa História Constitucional.

Deve-se aguardar dos Poderes Executivo e Legislativo, responsáveis 
pelo aperfeiçoamento da estrutura e pelo aparelhamento do Judiciário, 
que atendam a esses justos reclamos, que são também os da Nação, 
de possuir uma Magistratura digna e bem constituída, trabalhando 
em condições condignas, dotada de serviços auxiliares adequados, 
aplicando e interpretando leis razoavelmente bem redigidas, inspiradas 
no interesse público e no conhecimento da realidade nacional.
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Ao Poder Judiciário, servo e intérprete da Constituição da República, 
compete a interpretação das leis, assegurando a preeminência da Lei 
Maior, tomando-a como base e medida suprema da regularidade jurídica.

Eis a lição de Alexander Hamilton, verbis:
“The interpretation of the laws is the proper and peculiar province of the courts. A 

constitution is, in fact, and must be regarded by the judges as a fundamental law. It there-
fore belongs to them to ascertain its meaning, as well as the meaning of any particular act 
proceeding from the legislative body.”8

De há muito o magistrado deixou de ser um simples e frio aplicador 
da lei. Ao contrário, incumbe-lhe, na lição de Benjamin Cardozo,9 a 
harmonização das várias tendências buscando a solução do litígio, 
vivificando a interpretação da lei, atualizando-a devido às injunções da 
vida em sociedade.

Por outro lado, por não ser o magistrado um autômato, um 
computador, a mera existência de normas legais não é suficiente para a 
predição segura de sua reação diante do caso concreto e da respectiva 
solução do litígio.

Por isso sublinha Ehrlich10 que não há garantia de justiça salvo a 
personalidade e a responsabilidade da autoridade judiciária.

Daí ter afirmado Ruy Barbosa, verbis:
“Um juiz indigno corrompe o direito, ameaça a liberdade e a fortuna, a vida e a honra de 

todos, ataca a legalidade no coração, inquieta a família, leva a improbidade às consciências 
e a corrupção às almas.”11

A Justiça, como valor imanente, jamais pode se transformar nas 
mãos do juiz em instrumento da paixão de governos ou em uma esponja 
de fel e ódio para com os humildes ou os infortunados.

O povo deve nela, a Justiça, reconhecer o último abrigo para as 
vítimas da vingança e das perseguições, inclusive as violências do 
Estado, não se lhe esmorecendo a crença na força quase divina da 
justiça, restabelecendo a ordem jurídica que foi rompida, no restaurar o 
direito violado, no restabelecer as garantias insculpidas na Constituição 
Federal.
8  HAMILTON, Alexander. The Federalist. New York: G.P. Putnam’s Sons, 1888. p. 485-6.
9  CARDOZO, Benjamin. The Growth of the Law. New Haven: Yale University Press, 1954. p. 56 e seguintes.
10  EHRLICH, Eugen. I Fondamenti della Sociologia dell Diritto. Milano: Giuffrè, 1976. p. 253, 256 e 437. 
E, do mesmo autor, Die Juristische Logik. Scientia Verlag Aalen, 1966. p. 287 e seguintes.
11  BARBOSA, Ruy. Ruínas de um Governo. Rio de Janeiro: Guanabara, 1931. p. 110.
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Pesa sobre a Magistratura – lembra o saudoso Ministro Pedro Chaves 
– a alta responsabilidade de educar o povo no respeito do sentimento 
do Direito, que é o maior bem para o Estado, aplicando-se ao juiz o 
célebre assento de Lamoignon: “Não é a púrpura nem o arminho que o 
fazem excelente; é a integridade e o saber, é o amor à virtude e o zelo 
da Justiça”.

É preciso, portanto, amar a justiça, ampará-la e fortalecê-la para que 
ela se converta na guarda avançada do Direito e na defensora natural do 
patrimônio moral e material dos cidadãos e da sociedade.

A ordem jurídica de uma Nação precisa necessariamente refletir a luta 
pela soberania do Direito, e este deve acompanhar as transformações 
sociais reclamadas pelo povo, amoldando-se a esses reclamos, e não 
servindo de eterno guardião dos privilégios de poucos.

O cumprimento e a obediência às normas legais é uma apolisticidade 
para os homens civilizados dentro do Estado de Direito. No regime 
democrático em que vivemos, o respeito a tal ditame conduz à certeza 
de que ela – a democracia – é necessária para o progresso e a ordem do 
País.

Churchill, um dos luminares do pensamento político contemporâneo, 
ponderou, verbis:

“Our future depends also upon a democratic system which operates trough Parliament, 
and people who believe in the same principle and have the same object in view must coo-
perate to achieve their purpose.”12

Uma Nação é mais do que um mero ajuntamento de homens, é uma 
reunião de consciências, sobretudo a consciência cívica, só ela legitima 
as instituições políticas, marcando o destino da Pátria.

Diante desta crise de valores, repetindo João Neves da Fontoura, 
impõe-se a estrutura de um regime que restabeleça os imperativos de 
disciplina moral, sem a escravização das pessoas.

Muito há que se fazer para modernizar e dinamizar a Justiça, como 
se deseja em um país em desenvolvimento, para que se possa atingir 
aquele ideal almejado pelo Ministro Carlos Thompson Flores, em 
pronunciamento que já se tornou clássico, verbis:

“Justiça que brote de Juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos exageros. 
Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja, e para cujos imperativos 

12  CHURCHILL, Winston. The End of the Beginning. Boston: Little, Brown and Co., 1943. p. 252.
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prosseguiremos indormidos e intransigentes. Justiça humana, como merece distribuída às 
criaturas, feitas à imagem de Deus. Justiça que jamais se aparte dos fins sociais e das exigên-
cias do bem comum, sem cujo conteúdo não teria nenhum sentido. Justiça que se aproxime, 
sem excessos ou enganosas formas,  do próprio Povo, para o qual é ditada e do qual deve 
estar sempre ao alcance: simples, real, despida de tudo que a possa tornar dificultosa, a fim 
de que a compreenda melhor, sinta-a com mais fervor, e possa, assim, nela crer, para amá-la, 
prestigiá-la e defendê-la, se preciso for, convencido que ela é o seu baluarte democrático e 
a sua mais sólida garantia. E, sobretudo, Justiça pontual, como  a queria Ruy, porque tarda 
não mereceria o nobre título. E como dizia, reclamando, ‘Para que paire mais alto que a 
coroa dos reis e seja tão pura como a coroa dos santos’. 

Só assim nos tornaremos dignos do respeito e da confiança da Nação, ao lado dos demais 
Poderes da República.”13

Retemperada e unida pela grandeza de sua história e tradição, 
podemos afirmar que, malgré tout, com todas as dificuldades, com 
juízes assoberbados pela avalancha de processos, a Justiça Federal está 
cumprindo com o seu dever, distribuindo a melhor Justiça, com os erros 
próprios dos homens, mas com a dignidade própria dos juízes, na feliz 
expressão cunhada pelo saudoso Magistrado Ministro Pedro Chaves.

A clarividência de Tocqueville ressaltou, com muita oportunidade, 
verbis:

“Un gouvernement entièrement démocratique est une machine si dangereuse que même 
em Amérique on a été obligé de prendre une foule de précautions contre les erreurs et les 
passions de la démocratie. L’institution des deux Chambres, le veto des gouverneurs, et 
surtout l’institution des juges...”14

Possa ela, a Magistratura, na síntese primorosa de Carmignani, “fare 
reflorire il diritto nela cura del diritto”.15

Já é tempo de concluir.
Desejo agradecer – e o faço com plenitude de coração – aos meus 

eminentes pares os votos com que me conduziram ao honroso cargo de 
Presidente deste Tribunal.

A par da emoção sentimental que esta distinção me traz, tenho 
também diante dos olhos a carga de responsabilidade que a acompanha.

No exercício da Presidência, não medirei sacrifícios para corresponder 
à confiança que em mim foi depositada.

Agradeço profundamente as bondosas palavras de saudação do 

13  In op. cit., p. 177.
14  TOCQUEVILLE, A. de. Oeuvres. Paris: Gallimard, 1991. Tomo I. p. 166.
15  CARMIGNANI, Giovanni. Cause Celebri. Pisa: Fratelli Nistri, 1845. v. III. p. 476-7.
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eminente Desembargador Federal Fernando Quadros e dos ilustres 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério 
Público Federal.

Felicito-me pela ventura de ter a meu lado nesta investidura as 
figuras altamente representativas da Desembargadora Federal Maria 
de Fátima Labarrère, Vice-Presidente, e do Desembargador Federal 
Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Corregedor da Justiça da 4ª Região, 
que repartirão comigo os pesados encargos da Administração da Corte.

Ao terminar, seja-me permitido fazer um apelo aos cidadãos de nossa 
Nação para que continuem a acreditar e a trabalhar pelo Brasil, confiando 
no Poder Judiciário, tendo sempre presente a célebre advertência de 
Roger Martin du Gard:

“Nada começa a ser irremediável senão a partir do momento em que os melhores re-
nunciam inclinando-se diante deste mito: a fatalidade dos acontecimentos.”16

Agradeço, em meu nome pessoal e em nome dos meus preclaros 
Colegas do Conselho de Administração do Tribunal, as palavras 
amáveis e de simpática expectativa que nos foram dirigidas, às dignas 
autoridades civis e militares, aos dignos representantes do Ministério 
Público Federal, magistrados, advogados, servidores, parentes e amigos, 
a honra e o prestígio que nos trouxeram com suas presenças.

A todos o nosso muito obrigado.

16  DU GARD, Roger Martin. Oeuvres Complètes. Paris: Bibliothèqué NRF de la Pléiade, 1955. Tomo II. 
p. 562.
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Discurso*

Fernando Quadros da Silva**

Senhor Presidente Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Presi-
dente Luiz Fernando Wowk Penteado, Ministro Etchegoyen, Governa-
dor do Paraná, Carlos Alberto Richa, Senador Lasier Martins, Ministros 
Paulo de Tarso Vieira Sanseverino e Néfi Cordeiro, do Superior Tribu-
nal de Justiça, Deputado Estadual Hussein Bakri, Procurador Regional 
da República, Fábio Bento Alves, Dr. Claudio Lamachia, Presidente da 
OAB, Dra. Edni Andrade, Conselheira Federal da OAB, desembarga-
dores federais desta Corte, senhoras e senhores:

Cumprindo o ritual que se renova há décadas, novamente a Corte se 
reúne em sessão plenária com o desiderato de dar posse à nova admi-
nistração do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.

Assumem o novo Presidente, Des. Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz, a Vice-Presidente, Desa. Maria de Fátima Freitas Labarrère, e o 
Corregedor Regional da 4ª Região, Des. Ricardo Teixeira do Valle Pe-
reira, eleitos para o biênio 2017-2019.

Coube-me a honrosa missão de, em nome da Corte, saudá-los por 
essa elevada investidura.

Antes de fazê-lo, é de justiça que me dirija brevemente aos diri-

* Discurso de saudação à nova gestão do TRF da 4ª Região (2017-2019), proferido na sessão solene de 
posse dos novos dirigentes do Tribunal, em 23.06.2017.
** Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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gentes que hoje encerram seus mandatos. Desembargador Federal Luiz 
Fernando Wowk Penteado: expresso, em nome da Corte, o reconheci-
mento pela dedicação e pelo elevado espírito público demonstrados na 
condução deste Tribunal no biênio que se encerra. Com efeito, ao longo 
de seu mandato, Vossa Excelência foi exitoso na tarefa de administrar 
a Justiça Federal da 4ª Região em um cenário de cortes orçamentários, 
nesta difícil quadra da vida nacional em que o Judiciário foi chamado 
a dar sua cota de sacrifício para fazer frente à acentuada crise que vive 
o país. Não obstante, Vossa Excelência manteve as condições materiais 
necessárias para a prestação jurisdicional, contando com sua compe-
tente equipe de servidores e com o juiz auxiliar Artur César de Souza.

O diálogo franco e aberto foi marca de sua gestão, e podemos fazer 
eco com as palavras proferidas sobre Vossa Excelência pela Min. Lauri-
ta Vaz, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao homenageá-lo na 
última sessão do Conselho da Justiça Federal: “Vossa Excelência é cor-
dial, reservado, compreensivo e afeito ao diálogo, qualidades essenciais 
para o bom funcionamento de um órgão colegiado (...), sendo exemplo 
de comportamento idôneo e comprometido com o bem comum”.

Deixa a Vice-Presidência o também muito estimado Des. Thompson 
Flores, que, com sua habitual cortesia e presteza no trato da jurisdição, 
se desincumbiu com maestria dos misteres do cargo, presidindo sessões 
e retomando a salutar edição das súmulas da jurisprudência dominante 
do TRF da 4ª Região, importante iniciativa para segurança jurídica dos 
jurisdicionados.

Encerra seu mandato à frente da Corregedoria o Des. Celso Kipper, 
magistrado competente, sempre atento aos desafios impostos pela reali-
dade social brasileira e pela contribuição que os juízes federais podem 
oferecer. Des. Celso Kipper, tenha certeza de que a atuação de Vossa 
Excelência, do vice-corregedor, Des. Márcio Antônio Rocha, e de sua 
equipe de juízes auxiliares, o então Juiz Federal, hoje Desembargador, 
Roger Raupp Rios e os Juízes Federais Marcelo Malucelli e Eliana Pa-
giarin Marinho, imprimiram as marcas de eficiência e transparência à 
Corregedoria.

Na parte disciplinar, instruindo rapidamente os feitos e submetendo-os 
à deliberação do Plenário. Nos trabalhos de correição, aproximando a 
Corregedoria dos juízes e dos valorosos e competentes servidores da Jus-
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tiça Federal, nossa maior riqueza. Vossa Excelência apontou as falhas, 
mas também indicou as soluções com cortesia e firmeza.

Em nome da Corte, muito obrigado a todos os dirigentes que encer-
ram seus mandatos pela dedicação e pelo trabalho em prol da Justiça 
Federal da 4ª Região.

Assumem na data de hoje os novos dirigentes do Tribunal e trazem 
naturalmente consigo os anseios de novos projetos e esperanças.

Senhor Presidente Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Vossa 
Excelência assume agora a presidência de nossa Corte federal.

Sabemos que não será tarefa fácil. A nação enfrenta uma crise sem 
precedentes. As instituições são testadas a cada dia e obviamente dão 
respostas que por vezes não encontram o pronto apoio da opinião públi-
ca, cabendo ao presidente a didática tarefa de explicar que um tribunal 
não existe para agradar esse ou aquele segmento da opinião pública, 
mas para resolver conflitos e distribuir justiça.

O Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz é natu-
ral de Porto Alegre, integrante de tradicional família sul-rio-grandense. 
Dos pais recebeu sólida formação cultural e acadêmica. Sempre teve 
na figura de seu avô, o Ministro Thompson Flores, do STF, a fonte 
inspiradora de sua atuação na seara do Direito. Graduou-se em Direito 
pela prestigiada Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). Foi 
aprovado com brilho em concurso, tendo assumido como Procurador da 
República. Foi Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da Repúbli-
ca da 4ª Região e Procurador Regional Eleitoral.

Thompson Flores assumiu como desembargador nesta Corte em 
2001, em vaga destinada ao quinto constitucional. Presidiu comissões 
examinadoras de dois concursos para juiz federal substituto, dirigiu a 
Escola da Magistratura desta Corte e presidiu a 3ª Turma, especializada 
em Direito Administrativo, Cível e Comercial, por dois mandatos. Em 
sua carreira no Tribunal, também foi membro do Conselho de Admi-
nistração e hoje integra a Corte Especial. No biênio que se encerra, 
exerceu a Vice-Presidência.

Em 2013, foi empossado como membro da Academia de História 
Militar Terrestre do Brasil, em cerimônia realizada no Colégio Militar 
de Porto Alegre (CMPA), ocupando a cadeira que pertenceu ao seu tri-
savô, o Coronel Thompson Flores. Também é membro do Instituto dos 
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Advogados Brasileiros. Tem centenas de artigos publicados.
Temos certeza de que, a par de seus predicamentos intelectuais e da 

competência já evidenciada nas funções públicas que já desempenhou, 
fará uma exitosa gestão na Presidência.

A Justiça assumiu obviamente um protagonismo nunca antes expe-
rimentado e precisa se acostumar com as inevitáveis críticas. Os tribu-
nais devem persistir na sua tarefa de prestar jurisdição rápida. Vossa 
Excelência, Des. Thompson Flores, como presidente do Tribunal, por 
certo estará atento aos ataques injustos, dando resposta pronta e escla-
recedora às críticas.

Por outro lado, Des. Thompson, não deve ser olvidado que o Judiciário 
passou a ser o depositário de expectativas de mero distribuidor de 
rendas. Muitas demandas buscam unicamente o pagamento de verbas, 
prestações materiais e indenizações, sendo evidente que os recursos 
públicos não suportam essa pressão.

O papa emérito Bento XVI ressalta nos seus escritos o “relativismo 
moral que submete tudo à satisfação do indivíduo”. Aquele relativismo 
moral que abandona valores absolutos e cria “verdades éticas” casuís-
tas, fundadas e sustentadas em uma retórica de bem-estar do indivíduo 
e esforço mínimo (Bento XVI: o último testamento. São Paulo: Planeta, 
2017).

Esse relativismo moral torna difícil, Desembargador Thompson Flo-
res, a administração da justiça, pois o conceito de justiça também passa 
a ser móvel, ad hoc, prêt-à-porter, moldado pela busca do conforto 
material individual embora sempre sob o manto da busca do progresso 
social e da diversidade cultural.

Mas, como lembrava o Ministro Oscar Dias Correa, homem público 
notável, “o povo, na sua sabedoria, já distingue o que é direito seu, as-
segurado no texto, e o pleiteia e reclama, e o que é simples aspiração, 
‘norma programática’, que pode e deve desejar, mas por vezes deve 
aguardar para ver realizar (...)” (Discurso. Ciclo Internacional de Estu-
dos Min. Luiz Gallotti. Recife, 1998).

Assume também a Vice-Presidência desta Corte a Desembargado-
ra Maria de Fátima Freitas Labarrère. Nascida em Dom Pedrito, RS, 
chamada “capital da paz”, pois em seu território (Ponche Verde) foi 
celebrado o tratado que pôs fim à Revolução Farroupilha pelas mãos 
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hábeis do Duque de Caxias e por acordo dos líderes revoltosos. Talvez 
daí o exemplo que marca a atuação da nossa estimada Desa. Maria de 
Fátima, sempre pacificadora, embora firme na função de julgar.

A Desa. Maria de Fátima tem uma carreira rica na administração 
pública. Filha de militar, formada na mais lídima noção das exigências 
e dos desafios que se impõem àqueles que se propõem à função pública. 
Desa. Fátima: nosso chefe, o povo, por vezes demonstra mau humor e 
incompreensão com nosso trabalho, mas cabe ao servidor público, com 
habilidade e respeito, didaticamente educar seu chefe.

Iniciou atividades profissionais como funcionária concursada do 
Banco do Brasil. Em Brasília, foi servidora destacada do Tribunal Fe-
deral de Recursos, onde ingressou por concurso, em que foi aprovada 
em primeiro lugar. Aprendeu desde muito jovem a dinâmica de um tri-
bunal e os predicamentos que se exigem de uma Corte de revisão, daí 
sua extrema habilidade em lidar com as diferenças de opiniões e votos.

Foi aprovada nas primeiras colocações no concurso para Procurado-
ra da República, tendo tomado posse. Em seguida, optou pela magistra-
tura, aprovada com brilhantismo no concurso, tendo sido nomeada para 
exercer o cargo de Juíza Federal em Joinville, SC.

Iniciou rica carreira na primeira instância e, em 1997, foi promovida 
por decreto do Presidente da República, pelo critério de merecimento, 
para esta Corte, onde exerceu diversos misteres, dos quais se destacam 
a Corregedoria, a Coordenação dos Juizados Especiais Federais e ago-
ra a Vice-Presidência. Integrou em dois biênios o Tribunal Regional 
Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul, na vaga destinada à Justiça 
Federal.

Desa. Maria de Fátima: o conhecimento jurídico de Vossa Excelên-
cia, a vasta experiência no serviço público, seu aprimorado senso de 
justiça e sua habilidade em conciliar serão sempre indispensáveis para 
o engrandecimento deste Tribunal.

Assume a Corregedoria Regional da 4ª Região o Des. Ricardo Tei-
xeira do Valle Pereira.

Nascido em Florianópolis, de tradicional família catarinense, seu pai 
teve destacada carreira no Banco do Brasil e depois no Banco do Estado 
de Santa Catarina – Besc, revelando que muitas vezes os exemplos de 
boa gestão da coisa pública se aprendem em casa.
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Graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Santa Catari-
na – UFSC, sendo pós-graduado em Teoria e Análise Econômica pela 
Unisul e Mestre em Ciência Jurídica pela prestigiada Univali.

Ingressou no Ministério Público de Santa Catarina e, de 1986 a 1993, 
atuou como promotor de justiça em diversas comarcas, entre outras a 
antiga e valorosa Comarca de Porto União, que briosamente optou por 
permanecer “catarinense” na conhecida questão dos limites entre Para-
ná e Santa Catarina. Como se sabe, a controvérsia foi resolvida pelo Su-
premo Tribunal Federal e por um acordo que se seguiu e que culminou 
com a divisão de uma cidade ao meio, surgindo então União da Vitória, 
no Paraná, e Porto União, no território catarinense, para conciliar dife-
rentes anseios, talvez um grande exemplo de conciliação e respeito aos 
costumes e às tradições, aliás tão caros e cultuados pelos nossos irmãos 
gaúchos.

Aprovado em primeiro lugar no concurso para juiz federal em 1993, 
desde o início da carreira se revelou um magistrado exemplar, sempre 
estudioso e atento aos detalhes e com imensa capacidade de ouvir mais 
do que falar. Analisar antes de emitir uma sempre abalizada opinião. 
Qualidade tão necessária e tão almejada.

Na Justiça Federal, exerceu diversos cargos: Diretor do Foro da Se-
ção de Santa Catarina, Juiz do Tribunal Regional Eleitoral daquele Es-
tado.

Promovido pelo critério de merecimento a esta Corte em 2006, in-
tegrou o Conselho de Administração, foi conselheiro da Escola da Ma-
gistratura e membro da Comissão de Concurso para ingresso na magis-
tratura. Exerceu o magistério e publicou livros, sempre convidado para 
palestras e conferências.

Vossa Excelência, Des. Ricardo, possui os predicados necessários 
para enfrentar os desafios que se lhe apresentam.

Desembargador Thompson, o Ministro Thompson Flores, do Supre-
mo Tribunal Federal, seu avô, preconizava uma justiça que brotasse de 
juízes independentes, sem falsos ou mal compreendidos exageros. Uma 
Justiça austera, impoluta, incorruptível, como se faz mister o seja, mas 
também uma justiça humana, como merece ser distribuída às criaturas, 
feita à imagem de Deus.

Em um momento de críticas ao Judiciário, temos que nos inspirar 
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nos bons exemplos que moldaram esta Justiça Federal, Ministros 
José Néri da Silveira, Milton Luiz Pereira, Ellen Gracie, o saudoso 
Min. Teori Zavascki, Vladimir Passos de Freitas, Néfi Cordeiro, Joel 
Paciornik, dentre tantos outros que conciliaram a sabedoria jurídica 
e nos deixaram exemplos indeléveis de como servir o povo sem 
subserviência e sem arrogância.

Nosso estimado Desembargador Otávio Roberto Pamplona, que pre-
cocemente nos deixou e sempre será lembrado como exemplo de ma-
gistrado competente que dignificou a toga.

O Ministro Néri da Silveira, com sua sabedoria, sempre ressaltou:
“Distintos os planos da atividade jurisdicional e da atividade administrativa, no âmbito 

do Judiciário, força é entender que – enquanto a primeira se exerce com inteira e intocável 
independência, nas diversas instâncias e juízos, de acordo com as competências previstas 
na Constituição – certo está que a segunda, na medida em que se manifesta como atos de 
administração, há de conceber-se em uma perspectiva nova, tornando viável, inclusive, 
um amplo plano de aperfeiçoamento (...).” (Discurso de posse na Presidência do Supremo 
Tribunal Federal, em 14 de março de 1989. In: GOTTSCHEFSKY, Hella Isis (org.). De-
mocracia e Constituição: estudos em homenagem ao Ministro José Néri da Silveira. Porto 
Alegre: Dom Quixote, 2012. p. 58)

Presidente Thompson Flores, Desa. Maria de Fátima e Des. Ricardo, 
o desafio é grande, mas, como dizia Antonio Gedeão, “o sonho coman-
da a vida, o sonho tornou-se vida”.

E, diante de eventuais desânimos que possam sobrevir, cabe lembrar 
o escritor português D’Eça Leal: “ainda é cedo para ser tarde”. Ainda é 
tempo de acordar sonhando e de sonhar vivendo. Não é tarde, nunca é 
tarde para viver o Brasil, para estar no Brasil.

Em nome da Corte, desejo que Deus proteja Vossas Excelências nas 
elevadas funções que hoje assumem.

Obrigado pela atenção.
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Discurso*

Fábio Bento Alves**

Excelentíssimo Senhor Presidente, Desembargador Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, na pessoa de quem cumprimento todos os 
Magistrados aqui presentes, em especial os nobres integrantes desta Corte 
e os Ministros e ex-Ministros das Cortes Superiores que nos honram 
com sua presença; Excelentíssimos Membros do Ministério Público 
Federal, do Ministério Público Eleitoral e dos Estados aqui presentes, 
meus colegas; Excelentíssimos Senhores representantes dos Poderes 
Executivo e Legislativo; estimado Doutor Claudio Lamachia, Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, na pessoa de quem cumprimento 
todos os advogados presentes; digníssimas autoridades militares, as 
quais cumprimento na pessoa do General Edson Leal Pujol, Comandante 
Militar do Sul; dedicados servidores deste Tribunal Regional Federal da 
4ª Região; senhoras e senhores:

Celebra-se hoje, nesta Egrégia Corte, um rito essencialmente 
democrático e republicano. O que aqui nos reúne é a imprescindível 
alternância nos cargos e nas funções inerentes ao exercício de um dos 
mais altos e indispensáveis ofícios da vida pública em uma democracia 
constitucional, o de interpretar as leis e dizer qual o direito aplicável a 
cada caso, distribuindo a Justiça.

* Discurso de saudação à nova gestão do TRF da 4ª Região (2017-2019), proferido na sessão solene de 
posse dos novos dirigentes do Tribunal, em 23.06.2017.
** Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região.
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Um ciclo se fecha, mais um biênio se completa: a renovação dos 
mandatos se impõe como regra cogente, a garantir a própria vitalidade da 
Corte e a atualizar a legitimidade dos mandatários. Por meio do prudente 
exercício de mecanismo de autogoverno, o órgão plenário, mediante 
processo interno de escolha, delibera de modo a atender o interesse público 
e o aperfeiçoamento institucional, consagrando seus novos dirigentes para 
um biênio que se inicia.

Neste momento de mudança e de renovação, que nos faz lembrar da 
transitoriedade do exercício do poder e da efemeridade dos misteres na 
vida pública, faço uso da palavra em nome do Ministério Público Federal 
como observador atento dos fatos que tenho sido, na também transitória 
condição de Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 
4ª Região, em posição que me permite acompanhar, quotidianamente, seja 
a prestação jurisdicional, seja a rotina administrativa da Corte.

Assim como pode parecer ao leigo que assiste à apresentação de uma 
grande orquestra – como a nós pareceu a execução do hino nacional ao 
início desta cerimônia – que a execução da sinfonia é ato espontâneo, que 
nada custa em trabalho e dedicação aos músicos e ao regente, tamanha 
a naturalidade e a harmonia com que soam as frases musicais, também 
àqueles que acompanham de longe a vida institucional pode parecer que 
administrar seja apenas percorrer um caminho já trilhado, palmilhar uma 
senda sabida e consabida, na qual não se depara nunca com desafios 
inusitados ou com a necessidade de soluções inovadoras.

Mas não é assim que a realidade se apresenta o mais das vezes, não 
sendo incomum na travessia do oceano que as ondas se encapelem e no 
céu surjam nuvens carregadas. A propósito, a impressionante sucessão 
de crises econômicas, políticas e administrativas que nosso país tem 
enfrentado nestes dois últimos anos é, por si mesma, prova suficiente de tal 
fato. Não fosse assim, não teria esta Justiça Federal enfrentado no período, 
assim como enfrentou e enfrenta o Ministério Público Federal, expressivas 
restrições e cortes orçamentários, a exigir medidas de adequação 
administrativa e de enxugamento de gastos de custeio, a fim de garantir o 
eficiente funcionamento da máquina. Nessas ocasiões, são a desenvoltura e 
a experiência do piloto que conduzem a embarcação a bom porto.

Ao encerrar-se a sua gestão, Desembargador Luiz Fernando Wowk 
Penteado, cumpre assinalar que muitos foram os desafios enfrentados 
pela administração no biênio, superados habilmente por Vossa Excelência 
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mediante o emprego de qualidades pessoais que lhe são próprias, como 
a serenidade, a fidalguia e o profundo discernimento, tampouco lhe 
faltando a firmeza necessária para o cargo e a disposição para desenhar 
com traço nítido o horizonte futuro, como ficou claro ao fazer aprovar 
e publicar a Resolução nº 34 do corrente ano, dando início ao processo 
de descentralização deste Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com a 
criação e a implantação das Turmas Regionais de Curitiba e Florianópolis. 
Esteja certo de que Vossa Excelência fez história nesta Corte e de que 
merecerá ser citado com louvor na galeria dos que a presidiram.

Com certeza, a presidência que hoje se encerra encontrou esteio seguro 
para esta viagem de dois anos na pessoa dos Magistrados deste Tribunal 
Regional, homens e mulheres de elevada cultura jurídica e espírito 
público, que representam os três Estados do Sul do país e enaltecem a 
magistratura brasileira, e mais especialmente ainda teve o respaldo sempre 
presente e dedicado de seus companheiros de gestão, seja no Conselho 
de Administração, seja na Direção da Emagis, seja na Coordenação dos 
Juizados Especiais, seja na Coordenação do Sistema de Conciliação, seja 
na Ouvidoria: sintam-se Vossas Excelências igualmente congratulados, a 
homenagem é merecida.

Peço licença, porém, para me reportar destacadamente às funções 
essenciais da Vice-Presidência e da Corregedoria.

À frente da Corregedoria Regional, o Desembargador Celso Kipper 
desempenhou exemplarmente tarefa das mais árduas e delicadas, 
fiscalizando, orientando e disciplinando, quando necessário, os órgãos 
judiciários e administrativos da Justiça Federal de primeira instância, 
contribuindo em muito para o aprimoramento da prestação jurisdicional. 
Zelando pela higidez do organismo como um todo, atuando de forma 
precisa sobre questões bem delimitadas, observando com rigor garantias 
processuais e não se escusando em limitações de procedimento para 
descurar de seu mister, a Corregedoria exerceu neste biênio profícua e 
benfazeja influência. Acompanhando os procedimentos e neles intervindo 
por força do que dispõe a Resolução nº 135/2011, do Conselho Nacional 
de Justiça, o Ministério Público é testemunha do elevado patamar de 
atuação do órgão correicional e da cautela e da firmeza com que sempre 
agiu, qualidades que merecem reconhecimento.

Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, na Vice-
Presidência, neste último biênio, Vossa Excelência imprimiu notável 
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celeridade aos despachos de admissibilidade dos recursos especiais 
e extraordinários, contribuindo muito para a agilização da prestação 
jurisdicional e mantendo a tradição de pioneirismo deste TRF no 
encaminhamento de novas matérias ao exame das Cortes Superiores, na 
importante função da formação dos precedentes. A par disso, em meio a 
expressiva carga de trabalho representada também pela presidência das 
quatro Seções do Tribunal e da Comissão de Regimento Interno, encontrou 
tempo para compendiar e atualizar a jurisprudência da Corte, sendo 
responsável pela proposição e aprovação de dezenas de novas Súmulas.

Permito-me lembrar, não sem orgulho, que Vossa Excelência integrou 
os quadros do Ministério Público Federal, sobressaindo com brilho em 
todos os cargos e funções exercidas: Procurador da República, Procurador 
Regional Eleitoral Substituto, Procurador Regional da República e 
Procurador-Chefe da Procuradoria Regional da República da 4ª Região. 
Nomeado Desembargador Federal em maio de 2001, na vaga do quinto 
constitucional destinada ao Ministério Público, Vossa Excelência 
destacou-se de igual modo, seja na função jurisdicional, como integrante 
da 3ª Turma, seja como Diretor da Escola da Magistratura e à frente 
de diversas comissões que integrou, sempre reconhecido pelo elevado 
espírito público, o notável saber jurídico, de que dá prova sua extensa 
produção intelectual, e a lhaneza de trato, virtudes que lhe são próprias.

Ao assumir hoje a Presidência do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, a comunidade jurídica se congratula pela escolha de seus pares. 
Ganha o Judiciário e ganha a Sociedade.

Em nome do Ministério Público Federal, saúdo Vossa Excelência 
e expresso os mais efusivos votos de estima e admiração, augurando 
sucesso e plenitude de realizações para o biênio que principia e tendo a 
tranquilidade de saber que o comando desta Corte se encontra em mãos 
sábias e experientes. Saiba Vossa Excelência que pode contar com o 
Ministério Público sempre que necessitar.

Cabe assinalar que ao seu lado, à frente da administração superior 
da Corte, contará Vossa Excelência com dois magistrados de primeira 
grandeza.

Na Vice-Presidência, a Desembargadora Maria de Fátima Freitas 
Labarrère, magistrada zelosa e sensível, sempre atenta às menores 
nuanças dos casos em julgamento, dotada de larga experiência e profundo 
discernimento, que muito lhe auxiliarão nos desafios a serem enfrentados. 
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Já tendo exercido os cargos de Corregedora Regional desta Justiça Federal 
da 4ª Região, de Coordenadora dos Juizados Especiais Federais da 4ª 
Região e de Juíza titular e suplente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Rio Grande do Sul, a Vice-Presidência em que agora toma posse é uma 
consequência natural de uma trajetória vitoriosa e função na qual, já se 
pode auspiciar, atuará com a costumeira excelência.

Na Corregedoria Regional, assume o Desembargador Ricardo Teixeira 
do Valle Pereira, que tomou posse como Juiz Federal no Estado de 
Santa Catarina em 1993 e, desde dezembro de 2006, é desembargador 
nesta Egrégia Corte, tendo sido, ainda em Santa Catarina, Juiz Titular do 
Tribunal Regional Eleitoral daquele estado da federação e, antes, Promotor 
de Justiça, de 1986 a 1993. A qualidade de sua produção intelectual e 
o brilho de seus votos tornam evidente que Vossa Excelência domina o 
ensinamento segundo o qual, para julgar, há de haver sempre temperança 
e, para medir o nosso semelhante, é necessário usar uma régua que a nós 
também nos meça. Desembargador Ricardo, desejo-lhe sucesso à frente 
da Corregedoria Regional.

Vivemos uma época de inquietudes e de sobressaltos. Praticamente a 
cada semana o país é sacudido pela revelação de fatos graves, quando não 
estarrecedores, alusivos a práticas violadoras do princípio republicano 
e denotadoras de avançado grau de degeneração das relações político-
administrativas. Refiro-me ao sentimento generalizado de que a corrupção 
na vida pública alcançou patamares insuportáveis, percepção decorrente 
das diversas ações em curso e condenações já proferidas no âmbito da 
denominada operação Lava-Jato e de seus desmembramentos e das 
revelações que vêm a lume com a divulgação dos acordos de colaboração 
premiada.

Combater a corrupção não é atribuição exclusiva do Poder Judiciário, 
todos sabemos do importante papel dos órgãos de controle interno do 
Executivo e da relevância dos Tribunais de Contas nesta seara. Mas é 
inequívoco que, por mandamento legal e constitucional, incumbe ao Poder 
Judiciário um papel de enorme destaque nesta missão, inclusive com poder 
revisional sobre as decisões administrativas. A experiência histórica, aliás, 
comprova que as questões de maior gravidade e que envolvem os mais 
altos dignatários deságuam inelutavelmente no Judiciário e somente nesta 
esfera encontram solução sancionatória adequada, sem a qual a própria 
ideia de legalidade e de regime democrático sofre forte abalo e resta 
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exposta a graves riscos.
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região tem cumprido um papel 

virtuoso e exemplar nesta tarefa civilizatória. E assim o faz não apenas 
por se tratar da primeira instância recursal das decisões que promanam de 
Curitiba, mas igualmente por ter desenvolvido o melhor e mais completo 
processo eletrônico do país e o correlato aparato tecnológico, que garantem 
a ampla circulação de dados e a agilidade das decisões, como também por 
ter assegurado os recursos e os meios necessários ao juízo de primeiro 
grau para o enfrentamento de encargo verdadeiramente hercúleo.

É sumamente importante para a Sociedade, para a Cidadania, para a 
estabilidade das relações sociais e econômicas, para a Paz social, é de suma 
importância saber que se pode confiar nas instituições e nos órgãos de 
investigação, saber que a apuração dos delitos não se esgota em atividade 
meramente formal, mas alcança resultado útil com a efetiva punição dos 
malfeitos e, mais ainda, saber que se pode confiar no Poder do Estado a 
que incumbe julgar e distribuir Justiça, com equidade e justa medida.

Faz toda a diferença saber que o Poder Judiciário, no exercício da 
parcela da soberania nacional que lhe compete, atua com desembaraço 
e independência no combate à corrupção, faz toda a diferença saber 
que não se consagrará a impunidade dos desmandos, mas a república 
constitucional, assentada em princípios sólidos e sadios, na qual os crimes, 
sejam cometidos por cidadãos comuns ou por poderosos incrustados no 
aparelho do Estado, são igualmente combatidos e punidos, não havendo 
pessoa que se encontre acima da aplicação da lei.

Hoje, no Brasil, o combate à corrupção e à macrocriminalidade se 
insere como mais um capítulo na história da luta da Civilização contra a 
barbárie. Como Nação, somente teremos um futuro digno de ser vivido, 
ombreando com os países de mais elevado índice de desenvolvimento 
humano, se formos vitoriosos nessa tarefa. A sociedade muito confia no 
Poder Judiciário e, assim como do Ministério Público, dele muito espera, 
e com acerto o faz, pois as instituições e os Poderes Públicos encontram 
a sua maior justificativa na razão direta de sua utilidade à consecução dos 
fins sociais do Estado e à realização do bem comum.

A posse, hoje, dos novos dirigentes deste Tribunal Regional Federal da 
4ª Região renova essa esperança da cidadania.

Muito obrigado.
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Discurso*

Claudio Pacheco Prates Lamachia**

Quero, nas pessoas do Presidente, Des. Federal Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, e do sempre Presidente Des. Federal Luiz 
Fernando Wowk Penteado, cumprimentar todos os integrantes 
Magistrados desta Corte. Cumprimento também o General Sérgio 
Etchegoyen, Ministro de Estado, e o Governador Beto Richa e, nas 
pessoas dos dois, cumprimento todos os membros do Poder Executivo 
Federal e Estadual. Cumprimento o Sr. Senador da República Lasier 
Martins e, em seu nome, cumprimento todos os membros do Poder 
Legislativo. Cumprimento o Min. Paulo de Tarso Sanseverino e o Min. 
Néfi Cordeiro e, nas suas pessoas, estendo o cumprimento a todos os 
integrantes do Poder Judiciário. Cumprimento a Dra. Sulamita Santos 
Cabral, Advogada, Presidente do Instituto dos Advogados do Rio Grande 
do Sul, e, na sua pessoa, quero cumprimentar todos os meus colegas 
advogados e advogadas que aqui estão. Cumprimento o Sr. Procurador 
Dr. Fábio Bento Alves, Procurador-Chefe da Procuradoria-Geral 
Regional da 4ª Região, e, em seu nome, Procurador Fábio, estendo o 
cumprimento a todos os membros do Ministério Público. Cumprimento 
o General Edson Leal Pujol, Comandante Militar do Sul, e, na sua 

* Discurso de saudação à nova gestão do TRF da 4ª Região (2017-2019), proferido na sessão solene de 
posse dos novos dirigentes do Tribunal, em 23.06.2017.
** Presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
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pessoa, estendo o cumprimento a todas as autoridades militares, todas 
as autoridades já devidamente nominadas pelo protocolo.

Senhoras e senhores,
É desnecessário dizer da importância que este Tribunal Regional 

Federal da 4ª Região adquiriu no cenário nacional, como Corte revisora 
do principal processo judicial em curso no país – e seguramente um dos 
mais significativos de toda a história do Judiciário brasileiro.

Refiro-me obviamente à Lava-Jato. O mínimo que posso dizer é que 
tem honrado sua história, dando celeridade às demandas que lhe chegam, 
sem prejuízo da acuidade e da consistência de suas manifestações.

É, pois, com grande honra que a OAB se faz presente nesta cerimônia 
de posse, que, tendo em vista a responsabilidade que hoje pesa sobre 
esta Corte de Justiça, é bem mais que um rito meramente protocolar. 
O país acompanha de perto o que aqui se passa, confiante na seriedade 
com que aqui se trabalha.

Com tais considerações, peço licença para render inicialmente 
uma homenagem de reconhecimento do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil – em nome da advocacia brasileira – ao 
ilustre sempre Presidente desta Corte, Desembargador Luiz Fernando 
Penteado, e aos desembargadores que integraram a sua administração 
no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, o Vice-Presidente, Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, e o Corregedor, Celso Kipper, pelo 
exemplar trabalho de leal cooperação e profícua integração com 
a advocacia, o que vem assegurando a continuidade da acentuada 
melhoria da prestação jurisdicional.

Saúdo, nesta sequência – e com as melhores expectativas e votos 
de pleno êxito –, os desembargadores que ora assumem a direção 
dos trabalhos, sob o comando do Desembargador Federal Carlos 
Eduardo Thompson Flores Lenz, coadjuvado por sua Vice-Presidente, 
a Desembargadora Federal Maria de Fátima Freitas Labarrère, tendo 
como Corregedor Regional o Desembargador Federal Ricardo Teixeira 
do Valle Pereira.

Desembargador Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz,
Vossa Excelência assume a Presidência deste Tribunal, mercê de suas 

incontestáveis virtudes e da sua notória capacidade profissional. Sua 
invejável trajetória como magistrado brilhante é penhor de segurança 
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para a continuidade da vida profícua e exemplar deste Egrégio Tribunal 
que honra sobremodo a magistratura federal do nosso país, notadamente 
diante da capacidade de cada um dos magistrados que o integram. Aqui, 
onde o cidadão deposita seus anseios de justiça, é o lugar no qual o 
advogado exercita por inteiro seu importante e elevado múnus público, 
que, nas palavras do imortal Ruy Barbosa, tem uma dignidade quase 
sacerdotal.

Não tenho dúvida de que a sociedade brasileira, neste momento de 
tantas turbulências e incertezas a que nos levou a má política, está de 
olhos postos na Justiça. É sua derradeira esperança. Isso, como é óbvio, 
aumenta a responsabilidade de todos nós, operadores do Direito. A hora 
é de Justiça, acima de tudo. A crise que envolve a política e o próprio 
Presidente da República – objeto de um pedido de impeachment por 
parte da OAB – suscitou uma discussão lateral sobre a conveniência 
de se questionar o chefe do governo em meio a um quadro de recessão 
econômica. É uma tese sem lastro moral, de fundo meramente utilitário, 
que, levada ao extremo, revoga o artigo 5º da Constituição, segundo o 
qual “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza 
(...)”. Usou-se de idêntica argumentação quando a OAB pediu também 
o impeachment da então Presidente Dilma Rousseff. Nada de novo, 
pois a crise que já há alguns anos sacode o país, antes de ser política, 
econômica e social – e é isso tudo –, é, no entanto, bem mais grave que 
isso: é moral.

A profusão de agentes públicos envolvidos em ilícitos, como 
jamais se viu em qualquer tempo, distanciou a sociedade daqueles 
cuja missão institucional é representá-la. Quando isso acontece, tem-
se a desordem. E o descrédito das instituições leva à anomia – e, por 
essa via, à desobediência civil. Ao caos. O Brasil só escapará dessa 
tragédia, que as pessoas sensatas têm o dever de evitar, se não descuidar 
do único antídoto capaz de debelá-la: a Justiça – sem messianismos 
de qualquer espécie, respeitando princípios constitucionais muito caros 
para todos nós, como o devido processo legal, a ampla defesa e o direito 
ao contraditório. Sem isso, não haverá justiça, mas justiçamento.

A tentativa de dar cunho ideológico, partidário ou corporativo a esse 
processo de saneamento moral não faz sentido, venha de onde vier. 
Moral não tem lado nem ideologia – tem princípios. Justiça não é de 
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direita nem de esquerda; simplesmente é, nos termos da lei. Ela está – 
ou não será justiça – acima do conflito das partes, do duelo dos partidos 
e das ideias, exatamente por ter a missão de garanti-los, mediante regras 
claras e universais. Ou as regras valem para todos, ou não valem para 
ninguém.

Como em um jogo de futebol, o juiz não joga: garante o jogo. Se 
houver parcialidade, descumprimento das regras, o jogo é ilegítimo. 
Historicamente, a classe dirigente brasileira postulou privilégios 
inaceitáveis. Deu cabimento à sátira com que Millôr Fernandes se 
referia ao artigo 5º da Constituição: “Todos são iguais perante a lei... 
mas alguns são mais iguais”. Essa distorção, que formou uma cultura 
nefasta – e que agora chega ao paroxismo –, está no cerne da atual crise. 
A população, padecendo os rigores de uma recessão sem precedentes, 
com 14 milhões de desempregados, projeta suas expectativas na Justiça. 
Não quer pagar uma conta que não é sua – nem tem a segurança de 
que, ainda que faça os sacrifícios que lhe pedem, a dívida será mesmo 
honrada. Os precedentes dão-lhe razão. Só a Justiça – a válvula de 
escape que nos resta – restabelece a ordem. Não importa, nesses termos, 
quais sejam os suspeitos, sobretudo se entre eles está o Presidente da 
República. Quanto mais importantes os personagens, mais urgentes 
e indispensáveis se tornam os esclarecimentos, sob pena, aí sim, da 
ingovernabilidade. Supor que é possível reconstruir a economia sem 
sanear a política – e sanear a política sem enquadrar os que nela 
delinquiram – é não entender nada de política ou de economia. Quem 
não perceber que um novo país está sendo forjado, em bases morais 
mais sadias, já está fora da realidade – e perdeu a sintonia com a história.

Nesse sentido, e sem qualquer favoritismo, digo que este Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região tem dado testemunho desta nova 
mentalidade que inaugura uma nova era na vida institucional do país. 
Não tenho dúvida de que prosseguirá nesse rumo.

Finalizo renovando ao Presidente Carlos Eduardo, integrante que é 
de uma alta linhagem do Direito – neto do grande e saudoso jurista e 
ministro do Supremo Tribunal Federal Carlos Thompson Flores –, os 
melhores votos de sucesso na missão de que ora se investe. A Justiça, 
estou certo, há de prevalecer.

Muito obrigado.
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Discurso*

Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz**

Prezado Professor Juarez Freitas,
Autoridades presentes,
Familiares do Ministro Teori Zavascki,
Senhoras e senhores:
Atendendo ao honroso convite que me foi formulado pela Escola da 

Advocacia-Geral da União para falar nesta solenidade, faço-o com o 
maior prazer, associando-me às merecidas homenagens prestadas ao já 
saudoso Ministro Teori Zavascki, recentemente falecido.

O Ministro Teori Zavascki percorreu, de forma exitosa, todos os 
caminhos percorríveis por quem se dedicar possa à carreira das letras 
jurídicas: advogado, professor de Direito Processual Civil e magistrado; 
e a exerceu com o brilho de sua inteligência e a honradez do seu passado.

A essas qualidades da personalidade do saudoso Ministro Teori 
Zavascki aliam-se outras de caráter pessoal: cordial e amável no trato 
com seus colegas, advogados e membros do Ministério Público.

No Supremo Tribunal Federal, última etapa de sua brilhante 
judicatura, restou demonstrada, em votos memoráveis, a sua cultura 
jurídica expressa na palavra fluente ao proferir os seus votos em 

* Discurso proferido em 21.03.2017, em Porto Alegre, na homenagem prestada pela Escola da Advocacia-
Geral da União ao Ministro Teori Zavascki.
** Desembargador Federal, atual Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, então Vice-Presi-
dente do TRF4.
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linguagem clara e segura.
Quando ainda integrante do Tribunal Regional Federal da 4ª 

Região, testemunhei a sua preocupação com a busca da verdade e da 
Justiça, pois é preciso ter presente que o magistrado que não deseja 
trair a confiança dos seus jurisdicionados deve, sempre, como advertia 
Renard,1 ao examinar os pleitos, começar por julgá-los de acordo com 
o Direito Justo, ou seja, com equidade. Posteriormente, pesquisará os 
precedentes da jurisprudência, a doutrina, tudo o que se lhe deparar 
favorável ao caminho indicado pela sua consciência jurídica, liberta do 
domínio cego de entidades puramente lógicas ou abstratas.

Essa arte superior de julgar decorre de uma personalidade forte e 
culta, mediadora entre as fórmulas abstratas e a realidade dos fatos 
decorrentes da vida em sociedade.

Já afirmara Celso, no Digesto: “Neque omne quod scriptum est, jus 
est; neque quod scriptum non est, jus non est. Prior atque potentior est 
quam vox, mens dicentis”.

Em uma de suas obras mais conhecidas, Chesterton2 diz-nos que 
todos os homens da história que fizeram algo pelo futuro tinham os 
olhos fixos no passado.

Por tudo que representou o saudoso Ministro Teori Zavascki, 
dotado de uma cultura sólida e de um pensamento jurídico consistente, 
impregnado de seriedade e dedicação à causa da justiça, podemos dizer 
com segurança que o seu exemplo servirá de inspiração à magistratura 
brasileira.

Permita-me, estimado Professor Juarez Freitas, concluir a presente 
oração com estas palavras de Ruy Barbosa,3 que resumem, tenho certeza, 
o credo do nosso homenageado, que dedicou toda a sua fecunda vida 
profissional ao serviço do Direito e da Justiça, verbis:

“Eu creio na lei, e não creio senão nela, mas na lei em sua verdade, em sua inteireza, 
em seu espírito desinteressado, sem cumplicidades com as conveniências dos amigos, nem 
capitulações ante as exigências do poder. De uma ditadura, que dissolve o Congresso Federal, 

1 RENARD, Georges. Le Droit, la Justice et la volonté. Paris: Recueil Sirey, 1924. p. 68. Nesse sentido, 
também, BOUCHARDON, Pierre. Le magistrat. Paris: Librairie Hachette, 1926. p. 119; e CARBONNIER, 
Jean. Flexible droit. 10. ed. Paris: L.G.D.J. p. 8.
2 CHESTERTON, G.K. What’s wrong with the world. New York: Dover, 2007. p. 22.
3 In Obras completas de Rui Barbosa: discursos parlamentares. Rio de Janeiro: Ministério da Educação, 
1947. v. XIX-1892. Tomo I. p. 287-9.
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apoiando-se na fraqueza dos governos locais, para outra, que dissolve os governos locais, 
apoiando-se no Congresso restabelecido, não há progresso apreciável. As reações são como 
os crimes, de que falava o moralista romano, em que cada atentado conduz inevitavelmente 
a outros atentados: Per scelera semper sceleribus certum iter est.

Creio no desenvolvimento da República, se ela se estribar na legalidade; mas vejo a 
legalidade profundamente viciada pelos estilos do Congresso e pelo arbítrio do Executivo. 
Vejo, em vez da forma presidencial, do regimen americano, uma híbrida procriação da di-
tadura com o parlamentarismo, cujo resultado vem a ser a nulificação do corpo legislativo 
e a confusão de todos os poderes nas mãos do chefe do Estado. Se o preclaro cidadão, nas 
mãos de quem está hoje a República, visse para onde o arrastam, faço-lhe a justiça de crer 
que o seu patriotismo retrocederia desse caminho.

Creio que a República irrompeu das queixas imemoriais do país contra a centralização 
imperial, e considero, portanto, insensatas as invasões da autoridade federal na autonomia 
dos Estados. Ora, dessa autonomia só resta hoje o que à vontade soberana do centro apraz 
conceder-lhes. Pois ainda agora não se acaba de nomear chefe de polícia para a Bahia, 
encartando-se em uma organização constitucional perfeitamente consumada, um parasita 
da ditadura central?

Creio que é necessário consolidar a União pelas simpatias dos Estados. Mas agora 
mesmo ouço anunciar, como plano definitivo do governo, a continuação sistemática da 
campanha das deposições, que é a escola e o embrião da guerra civil. E cada vez mais me 
convenço de que, se sacudimos a centralização bragantina, não foi para substituí-la pela 
centralização pretoriana.

Creio que a ordem não pode eflorescer, senão no seio da estabilidade e da justiça. Mas 
vejo os depositários da ordem respirarem deliciosamente na agitação, animando-a, promo-
vendo-a, propagando-a, e sinto empolarem-se, cada vez mais acirradas, as paixões políticas, 
em que a vida oficial parece comprazer-se.

Creio de dia em dia mais urgente um apelo a todas as forças vivas da nação, a todos os 
elementos válidos e sinceros do patriotismo brasileiro. Mas vejo a política tender de dia 
em dia mais à subdivisão, ao personalismo, ao espírito de grupo.

E já não sei como não acabo por descrer. Mas não descreio; porque da própria intensi-
dade destes males há de nascer a regeneração, em um movimento da consciência nacional, 
recuando ante o caos demagógico e a anarquia militar, que nos ameaçam.

Que esse movimento se opere pela ação das forças constitucionais será o caráter da sua 
legitimidade e a condição da sua eficácia: com a lei, pela lei e dentro na lei; porque fora 
da lei não há salvação.”

Muito obrigado.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015684-86.2014.4.04.7000/PR

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

Apelante: Fausto Rodrigo Yamauti Correa
Advogados: Dr. Ricardo Key Sakaguti Watanabe

Dr. Geandro Luiz Scopel
Apelado: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – Crea/PR

EMENTA

Administrativo. Ação ordinária. Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia – Crea/PR. Enquadramento no regime jurídico estatutário. 
Lei nº 8.112/90. Admissão. Processo seletivo. Lei nº 9.649/98. 
Aposentadoria.

O autor foi admitido pelo Crea/PR em 21.08.2008 mediante contrato 
de trabalho regido pelas normas da Consolidação das Leis Trabalhistas 
(CLT), mostrando-se inviável o pedido de transposição do regime 
celetista para o estatutário, considerando que não contava com 5 anos 
de efetivo exercício da função pública na data da promulgação da 
Constituição, razão pela qual não se enquadra na hipótese prevista na 
Lei nº 8.112/90.

O art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98 estabeleceu que “os empregados dos 
conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela 
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legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, 
transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública 
direta ou indireta”.

No julgamento da ADI 2.135-MC, o Supremo Tribunal Federal 
suspendeu liminarmente a vigência do caput do art. 39 do texto 
constitucional, com a redação dada pela EC 19/98, ou seja, restabeleceu 
a redação original do dispositivo, exigindo o regime jurídico único para 
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das 
fundações públicas.

Todavia, o julgamento da ADI 2.135/DF ocorreu em 02.08.2007, 
sem efeitos retroativos.

O autor submeteu-se ao concurso 31/2006 – realizado em 26.11.2006. 
No momento do concurso, estava em vigor a supracitada Lei nº 9.649/98, 
cujo art. 58, § 3º, estabelecia o regime celetista para os empregados dos 
conselhos de fiscalização profissional.

Portanto, não prospera o pleito.

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 parcial provimento à apelação, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de março de 2017.
Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Trata-
se de ação ordinária ajuizada por Fausto Rodrigo Yamauti Correa em 
face do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná 
(Crea/PR), objetivando a condenação do conselho ao pagamento 
de diferenças salariais decorrentes do desempenho de tarefas que 
estariam além daquelas previstas para o cargo que ocupava, de agente 
administrativo, bem como decorrentes de horas extras trabalhadas.

“Para tanto, em síntese, ele alegou, então, o que segue:
a) ele teria atuado como servidor público, vinculado ao Crea/PR, mediante aprovação 
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no concurso público nº 032/2006, com matrícula 1427;
b) ele teria iniciado suas atividades, naquele âmbito, em 21 de janeiro de 2008, como 

assistente operacional, com exercício em Telêmaco Borba;
c) em 01 de abril de 2008, ele teria sido transferido, então, para Curitiba, para atuar no 

Departamento de Tecnologia da Informação, relacionado ao cadastro e ao recebimento de 
ARTs, naquele órgão;

d) em 01 de junho de 2008, por outro lado, ele teria sido transferido para a Secretaria 
Geral, onde teria passado a executar atividades de suporte administrativo ao plenário e à 
alta administração daquela autarquia;

e) em 01 de outubro de 2008, teria sido implantado, naquele órgão, o plano de cargos 
e salários – PCS;

f) por conta disso, teriam surgido, naquela entidade, 06 cargos distintos: agente operacio-
nal, agente administrativo, agente profissional do sistema nível técnico, agente profissional 
e agente profissional do nível superior;

g) com a nova sistemática, ele teria sido reenquadrado no cargo de agente administrativo, 
deixando de atuar como assistente operacional;

h) em 19 de fevereiro de 2009, ele teria passado a exercer as funções de facilitador da 
Regional de Apucarana, orientando e supervisionando as atividades técnicas, administrativas 
e operacionais daquela Regional e inspetorias respectivas;

i) nesse período, ele teria recebido o adicional pelo exercício da função de facilitador;
j) em 19 de fevereiro de 2009, ademais, ele teria deixado de exercer as mencionadas 

funções de facilitador, restando transferido novamente para Curitiba, sendo lotado no Dafis 
– Departamento de Assessoria Técnica e Fiscalização;

k) até março de 2012, ele teria atuado então no apoio administrativo da Câmara Especia-
lizada de Energia Elétrica, desempenhando atividades próprias ao cargo de assessor técnico;

l) teria sido praxe, no Crea/PR, valer-se dos serviços de agentes administrativos para 
executar atividades do assessor técnico, configurando desvio de função;

m) em março de 2011, o assessor Engenheiro Gilson Kanashiro teria deixado o 
Crea/PR, gerando uma vacância que teria perdurado até maio de 2011, interregno em que 
ele – o autor – teria desempenhado, então, as funções de assessor;

n) em 01 de março de 2012, ele teria sido novamente transferido para a Secretaria Geral, 
para prestar assistência aos assessores da presidência, em especial ao assessor de apoio às 
instituições de ensino;

o) aludida função – de assistente dos assessores da presidência do Crea – não teria 
constado no plano de cargos e salários, cuidando-se de um cargo de assessoria disfarçado, 
dado que ele teria desempenhado atribuições próprias do cargo de assessor da presidência;

p) no período, ele teria realizado viagens de visita às regionais do Crea/PR, para via-
bilizar reuniões com diretores regionais; ele teria participado de reuniões de governança 
cooperativa (03 vezes/ano, em todas as regionais), tratado de assuntos estratégicos;

q) durante o período compreendido entre 01 de dezembro de 2012 e 06 de janeiro de 
2013, ele teria exercido todas as funções próprias à assessoria, mas sem perceber o salário 
de substituição;

r) teria havido desvio de função, dado que ele teria desempenhado, no interregno em 
questão, funções próprias de cargos de nível superior, sem auferir os rendimentos pertinentes;

s) segundo o plano de cargos e salários do Crea, o agente administrativo estaria incumbido 
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do exercício de tarefas burocráticas e operacionais, sem conteúdo decisório;
t) todavia, ele teria atuado como efetivo assessor técnico, entre 10 de dezembro de 2009 

e 01 de março de 2012, trabalhando no Dafis; teria atuado como assessor de presidência – 
entre 01 de março de 2012 e 01 de maio de 2012; a partir de maio de 2012, ele teria passado 
a atuar como agente profissional do sistema de nível superior;

u) em todos esses períodos, ele teria atuado com desvio de função, por força de decisões 
superiores. Enquanto assessor técnico, ele teria resolvido consultas teleweb, realizando 
viagens para reuniões em inspetorias, respondendo consultas e prestando esclarecimentos 
relacionados à legislação profissional;

v) enquanto assessor da presidência, ele teria realizado viagens, participado de reuniões 
com diretores e coordenadores de instituições de ensino. Enquanto assessor de presidência, 
ele teria exercido funções de acompanhamento, sem nada auferir a respeito. Ademais, ele 
também teria atuado como assessor da comissão permanente de educação do sistema;

w) por conta disso, ele faria jus às diferenças salariais pertinentes, conforme Súmula 
378, Superior Tribunal de Justiça;

x) os ocupantes do cargo de agente profissional do sistema nível superior auferiam, então, 
rendimentos superiores ao mínimo da classe dos engenheiros. Já os cargos em comissão – à 
semelhança do assessor da presidência – auferiam incremento no salário base;

y) além disso, ele faria jus à indenização de horas extraordinárias, trabalhadas no período, 
conforme art. 39, § 3º, CF, e art. 19 da Lei 8.112/1990;

z) o período de intervalo intrajornada não teria sido respeitado; ele faria jus ao salário 
de substituição, na forma do art. 38, § 2º, Lei 8.112/1990.” 

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença que assim 
dispôs:

“3.1. RECONHEÇO a incompetência absoluta da Justiça Federal no que toca ao pedido 
de condenação do Crea/PR ao pagamento de verbas salariais decorrentes da aplicação do 
regime celetista, nos termos da fundamentação acima, com aplicação do art. 114, CF, e do 
art. 64, § 1º, novo CPC.

3.2. Quanto ao tópico, DECLINO a competência em favor da Justiça do Trabalho da 9ª 
Região, cabendo ao demandante providenciar oportuna extração de peças e redistribuição 
dos autos perante aquela unidade jurisdicional.

3.3. Quanto ao mais, CONHEÇO o mérito da pretensão remanescente, deduzida na ini-
cial, exclusivamente no que toca à aplicação do regime estatutário (art. 39, CF, e arts. 19, 38 
e 73 da Lei 8.112/1990). JULGO IMPROCEDENTE O ALUDIDO PEDIDO, extinguindo 
o feito, na forma do art. 487, I, novo CPC.

3.4. Com força no art. 85, § 8º, novo CPC, e nos termos da fundamentação acima, con-
deno o demandante a pagar, em favor do advogado do Crea/PR, honorários sucumbenciais 
que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a serem adimplidos de forma 
atualizada, conforme variação do IPCA-E, com termo inicial na data desta sentença e termo 
final na data do efetivo pagamento. A exigibilidade da referida verba fica SUSPENSA pelo 
prazo do art. 98, § 3º, NCPC.”

Inconformada, apela a parte-autora. Requer:
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“a) seja reconhecida a competência absoluta da Justiça Federal comum para apreciação 
de todos os pedidos formulados na inicial, visto que originários da mesma relação jurídica, 
determinando-se a baixa dos autos à instância de origem para prolação de nova sentença;

b) seja julgado procedente o pedido inicial de reconhecimento do vínculo estatutário do 
autor-apelante junto ao Crea/PR, dada a investidura na carreira após aprovação em concurso 
público e a submissão ao regime jurídico único dos servidores públicos;

c) sucessivamente, caso não se reconheça o vínculo estatutário, seja determinada a 
remessa dos autos à Justiça do Trabalho para que julgue todos os pedidos formulados neste 
processo (art. 64, § 3º do NCPC), aproveitando-se os prazos e atos processuais já praticados 
neste processo.”

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.

VOTO 

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Consta 
da sentença:

“II. FUNDAMENTAÇÃO
2.1. QUESTÕES PROCESSUAIS
2.1.1. QUANTO À COMPETÊNCIA – CONSIDERAÇÕES GERAIS
Como sabido, conquanto a Justiça Federal seja classificada como ‘justiça comum’, a 

sua competência foi bem detalhada nos arts. 108 e 109 da Lei Maior. Importa dizer: as suas 
atribuições não podem ser ampliadas pela legislação infraconstitucional (exceção feita aos 
casos expressa ou implicitamente franqueados pela própria Constituição, p. ex., art. 109, 
VI, CF).

A controvérsia estabelecida nestes autos coloca em debate o art. 109, I, CF: ‘Aos juízes 
federais compete processar e julgar: as causas em que a União, entidade autárquica ou empre-
sa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, 
exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça 
do Trabalho’.

Percebe-se facilmente, portanto, que a competência da Justiça Federal não é fixada 
simplesmente pelo fato de que a União, empresas públicas ou autarquias federais tenham 
interesses econômicos ou de outra origem relacionados ao feito. ‘O interesse da União deve 
ser qualificado. Há de ser jurídico, não de mero fato ou adjuvandum tantum’ (CARVALHO, 
Vladimir Souza. Competência da Justiça Federal. 4. ed. Curitiba: Juruá, 2001. p. 36).

Esse entendimento está na origem, por sinal, da conhecida Súmula 251 do STF: ‘Res-
ponde a Rede Ferroviária Federal S.A. perante o foro comum, e não perante o Juízo Especial 
da Fazenda Nacional, a menos que a União intervenha na causa’.

Menciono também a Súmula 61 do extinto Tribunal Federal de Recursos, cujos funda-
mentos permanecem válidos: ‘Para configurar a competência da Justiça Federal, é necessário 
que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal, ao intervir como assistente, 
demonstre legítimo interesse jurídico no deslinde da demanda, não bastando a simples 
alegação de interesse na causa’.
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Ora, dado que a lei não tem palavras inúteis (verba cum effectu sunt accipienda), a 
menção que a Constituição faz à condição de autor, réu, oponente ou assistente não pode 
ser abstraída pelo intérprete. A causa apenas poderá tramitar perante a Justiça Federal 
quando algum dos entes federais, assim conceituados no art. 109, CF, ocupar uma dessas 
posições processuais.

‘PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1. A compe-
tência da Justiça Federal é definida, segundo disposto no inciso I do artigo 109 da Lei 
Fundamental, pela participação da União, de  autarquia ou de empresa pública federal em 
uma das quatro posições processuais nele referidas. 2. Não havendo, na ação civil pública 
em que proferido o ato jurisdicional impugnado, participação da União, de autarquia ou 
de empresa pública federal como autora, ré, assistente ou opoente, a competência para seu 
processo e julgamento toca à Justiça Comum Estadual. 3. Agravo a que se nega provimen-
to.’ (AG 200101000106519, Juiz Carlos Moreira Alves, TRF1 – Segunda Turma, DJ, data: 
19.11.2001, p. 163)

Esse é um primeiro aspecto do tema.
2.1.2. COMPETÊNCIA – CONSELHOS PROFISSIONAIS
Como é cediço, a partir dos idos de 1930, o Estado brasileiro passou a exercer um 

controle mais efetivo sobre o exercício profissional, em que pese a ampla liberdade então 
reconhecida pelo art. 72, § 24, da Constituição de 1891.

O art. 113, nº 13, da Constituição de 1934 preconizava que o legislador infraconstitucio-
nal poderia estabelecer condições/requisitos para o exercício de determinadas profissões, o 
que foi mantido pelo art. 153, § 23, da Constituição de 1969, ao que releva.

No curso do século, surgiram os primeiros conselhos profissionais, merecendo destaque a 
Ordem dos Advogados do Brasil e também o Conselho Regional de Medicina, por exemplo.

Tais entidades foram constituídas e reconhecidas como autarquias federais, consoante 
pacífica jurisprudência dos tribunais superiores:

‘Conflito de competência. Execução fiscal. Conselhos profissionais. A lei conceitua 
o conselho federal e os regionais dos corretores de imóveis na qualidade de autarquias, 
portanto, suas execuções fiscais são da competência da Justiça Federal. Conflito conhecido 
para declarar competente o juiz federal da 12ª Vara da Seção Judiciária do Estado de Minas 
Gerais.’ (CC 199100228591, Garcia Vieira, STJ – Primeira Seção, DJ, Data: 11.05.1992, 
p. 6400, RSTJ, v. 44, p. 193)

É fato que, com a publicação da MP 1.549-3, de 09 de outubro de 1997, convertida na 
Lei 9.649, de 27 de maio de 1998, a República Federativa do Brasil buscou transformar 
aludidos conselhos em entidades de direito privado (art. 58 da Lei 9.649). Não obstante, 
também é sabido que referido intento foi reputado inconstitucional pela Suprema Corte, 
conforme conhecida ADIn 1.717, julgada em 07 de novembro de 2002:

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL 
Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 
PROFISSÕES REGULAMENTADAS. 1. Estando prejudicada a ação quanto ao § 3º do art. 
58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido 
de medida cautelar, a ação direta é julgada procedente, quanto ao mais, declarando-se a 
inconstitucionalidade do caput e dos §§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do mesmo art. 58. 2. Isso 
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porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, parágrafo 
único, 149 e 175 da Constituição Federal leva à conclusão no sentido da indelegabilidade, 
a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder de polícia, de 
tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais regulamentadas, 
como ocorre com os dispositivos impugnados. 3. Decisão unânime.’ (STF, ADI 1.717, rel. 
Min. Sydney Sanches)

Por conta disso, as demandas em face dos conselhos regionais continuaram a ser sub-
metidas ao exame da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, Lei Maior.

2.1.3. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO E ADI 3.395
Ademais, convém ter em conta que a Emenda Constitucional nº 45, de 2004, ampliou a 

competência da Justiça do Trabalho, de modo a lhe atribuir o processo e o julgamento das 
causas alusivas aos contratos de trabalho (art. 114, CF).

Registre-se, contudo, que, ao apreciar a ADI 3.395, o STF sustentou o que segue:
‘INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Competência. Justiça do Trabalho. 

Incompetência reconhecida. Causas entre o poder público e seus servidores estatutários. 
Ações que não se reputam oriundas de relação de trabalho. Conceito estrito dessa relação. 
Feitos da competência da Justiça Comum. Interpretação do art. 114, inc. I, da CF, intro-
duzido pela EC 45/2004. Precedentes. Liminar deferida para excluir outra interpretação. 
O disposto no art. 114, I, da Constituição da República não abrange as causas instauradas 
entre o poder público e servidor que lhe seja vinculado por relação jurídico-estatutária.’ 
(ADI 3.395 MC, Relator(a): Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, julgado em 05.04.2006, 
DJ 10.11.2006, p. 00049,  ement. v. 02255-02, p. 00274, RDECTRAB, v. 14, n. 150, 2007, 
p. 114-134, RDECTRAB, v. 14, n. 152, 2007, p. 226-245)

De modo semelhante, submete-se à Justiça Federal a pretensão fundada em contratos 
de tempo determinado, na forma da Lei 8.745.

‘CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA CONTRATO PARA 
A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR TEMPO DETERMINIADO. Compete à Justiça 
Federal processar e julgar pretensão alusiva a contrato de prestação de serviços, por prazo 
determinado, na forma prevista no artigo 37, IX, da Constituição, se realizado com ente 
público federal.’ (AGV 200102010412839, Desembargadora Federal Julieta Lidia Lunz, 
TRF2 – Primeira Turma, DJU – Data: 17.01.2003 – Página: 78)

2.1.4. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO ESTATUTÁRIO
Equacionados esses elementos, vê-se que eventuais pretensões de reconhecimento de 

vínculos estatutários, por conta da ADI 1.717/DF, serão da competência da Justiça Federal.
Importa dizer: sempre que o empregado de um conselho regional pretender que seu vín-

culo de trabalho com a autarquia seja transformado ou considerado como vínculo estatutário, 
caberá à Justiça Federal a apreciação da causa, conforme julgados que transcrevo abaixo:

‘ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESPEDIDA DE EMPREGADO 
DE CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPE-
TÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL, INEXISTÊNCIA DE DIREITO À ESTABILIDADE. 
AUTARQUIA SUI GENERIS. – ‘Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de 
reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes 
da instituição do Regime Jurídico Único’ (STJ, Súmula 173). – Os conselhos profissionais 
continuam regidos, mesmo após o advento da Constituição Federal, pelo Decreto-Lei nº 
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968/69, o qual excepciona do regime jurídico único os empregados de ‘autarquias sui ge-
neris’. Regidos pela CLT e optantes do FGTS, não gozam de estabilidade, quer definitiva, 
quer provisória. Portanto, o ato de dispensa imotivada, com pagamento de todas as verbas 
previstas na legislação trabalhista, é absolutamente legal. – Não se aplicam aos empregados 
dos conselhos de fiscalização do exercício profissional as normas da Lei 8.112/90. Não 
podem eles ter reconhecida a qualidade de funcionários públicos, nem estão as entidades 
obrigadas a proceder a concursos públicos para provimento de seus postos. – Apelação e 
remessa providas.’ (AMS 9902286631, Desembargadora Federal Nizete Antonia Lobato 
Rodrigues, TRF2 – Quinta Turma, DJU – Data: 26.06.2002 – Página 302)

‘PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM FACE DE 
CONSELHO PROFISSIONAL OBJETIVANDO O RECONHECIMENTO DE VÍNCULO 
ESTATUTÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. PRECEDENTES DO EG. 
STJ. – A Suprema Corte, quando do julgamento da ADIn nº 1.717/DF, firmou entendimento 
no sentido de que a natureza jurídica dos serviços de fiscalização de profissões regulamen-
tadas é afeta ao direito público e, sendo assim, cabe à Justiça Federal apreciar e julgar as 
ações em que estes forem interessados na condição de autor, réu, assistente ou oponente, 
com exceção, apenas, das de falência, acidente do trabalho e sujeitas à Justiça Eleitoral e 
à Justiça do Trabalho (art. 109, I, da Carta da República). – A matéria versada nos autos 
não se encontra afeta à competência da Justiça do Trabalho, a ensejar a aplicabilidade da 
exceção contida no art. 109, I, da CRFB/88. A pretensão deduzida no mandado de segurança 
originário refere-se ao reconhecimento de vínculo estatutário entre a impetrante e conselho 
profissional, circunstância que afasta qualquer dúvida quanto à eventual competência da 
Justiça Trabalhista, a qual se cinge à apreciação de ações oriundas da relação de trabalho, 
regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. – Precedente do eg. STJ. – Agravo 
provido.’ (AGTMS 200202010494060, Desembargador Federal Benedito Goncalves, TRF2 
– Sexta Turma Especializada, DJU – Data: 11.07.2008 – Página 57)

‘APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONSELHO PROFISSIONAL. 
AUTARQUIA ESPECIAL. EMPREGADO ADMITIDO ANTES DE 1988. ART. 19, ADCT. 
ART. 243, LEI 8.112/90. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DE AUTORIDADE. 
REGIME CELETISTA, E NÃO ESTATUTÁRIO. IMPROVIMENTO.

1. O tema em debate diz respeito à suposta ilegalidade no ato da autoridade impetrada 
quanto à demissão do impetrante, que, até então, trabalhava no Conselho Federal de Eco-
nomia, tendo sido admitido no ano de 1985 e, segundo sua tese, aproveitado como servidor 
público regido pela Lei n° 8.112/90.

2. O impetrante não era empregado concursado, tampouco tinha cinco anos de serviço 
no conselho profissional à época da promulgação da Constituição Federal de 1988. Ou seja: 
não se aplicou o art. 243 da Lei n° 8.112/90 à hipótese a ele relacionada, porquanto tal regra 
somente poderia ser interpretada em consonância com o texto constitucional (arts. 37, I e 
II, da parte permanente e 19 do ADCT).

3. Os conselhos de fiscalização apresentam natureza de autarquia sui generis, como já 
decidiram os tribunais superiores, e, por isso, o art. 58, § 3°, da Lei n° 9.649/98 estabelece 
expressamente que seus empregados são regidos pela legislação trabalhista, proibindo-se 
qualquer tipo de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Adminis-
tração Pública direta ou indireta.

4. O impetrante nunca adquiriu a qualificação de servidor público e, por isso, nunca teve 
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direito às prerrogativas existentes em razão dessa condição. Era fundamental que, à época 
da promulgação da CF/88, o impetrante já ostentasse a qualidade de celetista concursado 
ou celetista estabilizado, o que não ocorreu na espécie.

5. O art. 243 da Lei nº 8.112/90, que prevê que os servidores das autarquias, inclusive 
aquelas em regime especial, ficam submetidos ao regime jurídico único na qualidade de 
servidor público, não tem aplicação à hipótese, uma vez que tal dispositivo legal tem que 
ser interpretado em consonância com a norma constitucional prevista no art. 19 do ADCT. 

6. O ato de dispensa imotivada da funcionária é discricionário, cabendo ao conselho 
profissional avaliar a conveniência e a oportunidade para a sua efetivação; em outras 
palavras: compete ao conselho, como empregador, a decisão quanto ao melhor meio de 
satisfazer o interesse público, inexistindo, in casu, qualquer ilegalidade a ser reparada pela 
presente demanda.

7. Nos termos do pedido formulado na petição inicial – de reconhecimento da ilegalidade 
do ato de demissão sob o fundamento de que seria aplicável o Regime Jurídico Único – a 
competência é da Justiça Federal e por meio de mandado de segurança diante do alegado 
ato de autoridade.

8. No que tange ao pedido do apelo adesivo referente à qualificação da situação jurídica 
do impetrante, verifico que esse ponto não foi objeto de dispositivo da sentença, mas sim 
a título de argumentação, tanto assim o é que neste voto fica clara a situação funcional do 
impetrante como celetista. 

9. Apelação e recurso adesivo conhecidos e improvidos, para o fim de manter a sentença.’ 
(AMS 200202010201420, Desembargador Federal Guilherme Calmon Nogueira da Gama, 
TRF2 – Sexta Turma Especializada, DJU – Data: 01.10.2009 – Página 223)

2.1.5. COMPETÊNCIA – APLICAÇÃO DA CLT
Situação distinta vigora, todavia, quando em causa pedidos de aplicação do regime 

celetista, ainda que endereçados à autarquia federal. Em situações tais, a competência para 
o feito é da Justiça Laboral, conforme precedentes prolatados mesmo depois da decisão 
proferida pelo STF nas ADIns 1.717/DF e 3.395/DF.

Reporto-me aos seguintes julgados:
‘PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO 

DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL. PRINCÍPIO 
DO CONCURSO PÚBLICO. PERDA DE OBJETO. EMPREGADOS CELETISTAS. DE-
MISSÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRESTAÇÃO DE CONTAS 
PERANTE O TCU. OBRIGATORIEDADE. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 63/2010. 
CONSTITUCIONALIDADE.

1. Quanto ao pedido de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados do conselho 
profissional, verifica-se que todos os empregados indicados foram contratados pelo regime 
celetista, ou seja, não estão sujeitos ao regime jurídico-administrativo, fato que afasta a 
competência da Justiça Federal para apreciar esse pedido. Precedentes do STJ, do TST e 
desta Corte.

2. No tocante ao pedido de implementação do princípio do concurso público, é cediço 
que, ‘desde o decisório proferido pela Suprema Corte de Justiça nacional na medida cautelar 
referente à ADI 1.717-6, que suspendeu os efeitos do § 2º do art. 58 da Lei nº 9.649/98 (rel. 
Min. Sidney Sanches, DJU/I de 25.02.2000, p. 50), revelando a natureza de pessoa jurídica 
de direito público dos conselhos profissionais, tornou-se indiscutível a irregularidade de 
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qualquer contratação de servidor/empregado de tais conselhos sem prévia aprovação em 
concurso público (art. 37, II, da CF/88)’ (TRF/1ª Região, AG 2007.01.00.015231-2/MT, 
rel. Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca). Entretanto, o conselho profissional passou 
a efetivar suas contratações de pessoal mediante a realização de concurso público, o que 
enseja a perda de objeto da ação.

3. Ademais, ‘no julgamento da citada ADI, o c. STF proclamou, também, a necessidade 
da prestação de contas pelos conselhos profissionais ao TCU, em face do que determina 
o parágrafo único do art. 70 da Carta Magna nacional, que, ‘em uma primeira visão, não 
poderia ser desconsiderado por uma instrução normativa, pois o poder de regulamentar de 
qualquer órgão não deve atuar para limitar a sua competência constitucional’’ ((TRF/1ª 
Região, AG 2007.01.00.015231-2/MT, rel. Juiz Federal Reynaldo Soares da Fonseca).

4. Contudo, a esse respeito, o Ministério Público Federal noticia que o Tribunal de 
Contas da União revogou a Instrução Normativa TCU nº 12/96, questionada nesta demanda, 
estando em vigor atualmente a Instrução Normativa TCU nº 63/2010, que manteve o seu 
controle externo sobre tais entidades. Perda de objeto também.

5. Processo extinto sem resolução do mérito em relação ao pedido de demissão dos 
empregados irregularmente contratados pelo conselho profissional, dada a competência da 
Justiça do Trabalho para apreciá-lo. Quanto aos demais pedidos, houve perda de objeto.

6. Apelação não provida, por fundamento diverso (extinção do feito, sem exame do mé-
rito – art. 267, IV e VI).’ (AC 00021519620044013600, Desembargador Federal Reynaldo 
Fonseca, TRF1 – Sétima Turma, e-DJF1, Data: 01.08.2014, Página: 417)

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA 
AFASTADA PELO JUÍZO FEDERAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO 
REGIONAL DE CONTABILIDADE. AÇÃO PRINCIPAL EM QUE SE DISCUTEM 
DIREITOS DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO, INSTITUÍDA SOB O 
REGIME CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. Consoante o 
caput do art. 1º do Decreto-Lei n° 968, de 13.10.1969, o objeto da ação principal de cunho 
essencialmente trabalhista não está englobado pelas normas sobre pessoal relativas à admi-
nistração das autarquias federais, não se aplicando, portanto, as regras da Lei n° 8.112/90 
ao presente caso. 2. Competência da Justiça do Trabalho para o processo e o julgamento 
do presente caso, porquanto a lide versa sobre direitos decorrentes da relação de trabalho 
instituída sob o regime celetista. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo 
de instrumento provido.’ (AI 00182019819934036100, Juiz Convocado João Consolim, 
TRF3 – Turma Suplementar da Primeira Seção, DJF3, Data: 12.06.2008)

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – 
CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL – EMPREGADOS – CLT – RELA-
ÇÃO DE TRABALHO – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO – ART. 114, 
I, DA CF/88. 1 – Recurso interposto contra decisão declinatória de competência para uma 
das varas da Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro, tendo em vista a natureza trabalhista do 
vínculo entre o recorrente e o conselho réu. 2 – Apesar de o Conselho Regional de Medicina 
do Rio de Janeiro possuir natureza de autarquia federal, aos seus empregados se aplica o § 
3º do art. 58 da Lei 9.649/98, ou seja, contratação sob o regime celetista. 3 – Versando a lide 
sobre relação de trabalho, carece esta Justiça Federal de competência para dirimir o conflito. 
4 – Recurso improvido.’ (AG 200602010109909, Desembargadora Federal Maria Alice 
Paim Lyard, TRF2 – Oitava Turma Especializada, DJU – Data: 07.03.2008 – Página: 724)
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‘CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO 
DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÕES. EMPRE-
GADOS PÚBLICOS CELETISTAS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. 
ART. 114, I, DA CF/88. 1. Segundo o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento 
da ADIn 1.717-6/DF, da relatoria do Exmo. Sr. Min. Sydney Sanches, DJ de 28.03.2003, 
restou estabelecido que os conselhos de fiscalização profissional são autarquias. Con-
tudo, foi mantido o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/98, o qual estabelece que os empregados 
dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são regidos pela legislação 
trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transferência ou deslocamento 
para o quadro da Administração Pública direita ou indireta. 2. Não obstante o conselho 
possuir status de autarquia federal, seus empregados são regidos pela CLT, razão pela qual 
a competência para processar e julgar o feito é da Justiça Trabalhista, nos termos do art. 
114, I, da CF/88 (Precedentes). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AGA 
00339148020064010000, Desembargadora Federal Maria do Carmo Cardoso, TRF1 – Oitava 
Turma, DJ Data: 27.10.2006, Página: 146)

‘PROCESSUAL CIVIL – CONSELHO PROFISSIONAL INTERESSADO DIRETA-
MENTE NA CAUSA – AUTARQUIA FEDERAL – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FE-
DERAL – ART. 109, I, DA CF/88 – Sendo o Crea uma autarquia especial federal, conforme 
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal (ADIN nº 1.717-6/DF), e estando 
ele diretamente interessado na causa, na condição de réu, competente é a Justiça Federal 
para processar e julgar o feito principal, nos termos do art. 109, I, da CF/88; – É assente 
na jurisprudência o entendimento de que a demanda envolvendo servidor público celetista 
deve ser julgada pela Justiça do Trabalho; – O réu não trouxe aos autos elementos capazes 
de demonstrar o vínculo de servidor público celetista com a autarquia; – É de aplicar-se ao 
caso em análise os arts. 1º e 243 da Lei nº 8.112/90, que instituem o regime jurídico único; 
– Agravo provido.’ (AG 200302010007723, Desembargador Federal Francisco Pizzolante, 
TRF2 – Terceira Turma, DJU – Data: 09.03.2004 – Página: 137)

‘CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO DO SEU 
PESSOAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESPECIALIZADA. ARTIGO 114, I, DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 58, § 3º, DA LEI 9.649/98.

I – Os servidores estatutários são aqueles regidos pela Lei 8.112/90, mesmo que rema-
nescentes do antigo estatuto (Lei 1.711/52) e legislação congênere. Nesse sentido, ainda 
que se admitisse que os conselhos profissionais, como é o caso do Crea, possuem natureza 
jurídica autárquica, há que ser observada a forma de criação de seus cargos, a de contratação 
de seus empregados e/ou servidores e o sistema de remuneração de seu pessoal.

II – Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 
regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, transfe-
rência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta (artigo 
58, parágrafo terceiro, da Lei 9.649/98).

III – Em decisão proferida na Medida Cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade 
3.395, o Pleno do c. STF deferiu liminar para excluir outra interpretação senão a de que 
as ações entre o poder público e seus servidores estatutários não se reputam oriundas de 
relação de trabalho, cujo conceito é restrito aos funcionários celetistas.

IV – Correto o juízo ao asseverar que ‘não importa o fato de a impetrante ser, como 
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alega, beneficiária da estabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitu-
cionais Transitórias. Esse benefício não lhe retira a natureza de empregada contratada, não 
a transforma em servidora pública’.

V – Agravo improvido.’ (AI 00444102720004030000, Desembargadora Federal Cecilia 
Mello, TRF3 – Segunda Turma, DJF3, Data: 16.10.2008)

Essas são as balizas.
2.1.6. COMPETÊNCIA – SITUAÇÃO VERTENTE
Na situação vertente, o demandante foi contratado sob o regime da Consolidação do 

Trabalho – CLT, conforme se infere dos documentos jungidos no evento-1 deste eproc.
Na peça inicial, ele sustentou ter sido ‘servidor público’ daquele conselho, reportando-

se à decisão do STF na ADIn 1.717/DF (peça inicial, p. 2 e ss.). Além disso, ele postulou 
o reconhecimento de desvio de função, sustentando ter exercido atribuições de cargos de 
nível superior.

O requerente invocou, ademais, como causa de pedir, o art. 39, § 3º, CF, com arts. 19 
e 73, Lei 8.112/1990. Vê-se que, de certa forma, o autor postulou que o Poder Judiciário 
lhe reconheça uma espécie de regime híbrido, quanto ao referido período, dado que ele 
invocou garantias asseguradas ao regime estatutário e também vantagens pertinentes ao 
regime celetista.

Diante desse quadro e dadas as balizas acima, reputo que apenas a questão alusiva à 
pretensa aplicação dos arts. 19 e 73, Lei 8.112/1990, pode ser apreciada na presente sentença.

Os demais temas, alusivos a horas extraordinárias e eventual equiparação salarial (art. 
7º, XXX, CF), são da alçada da Justiça do Trabalho.

Tanto por isso, na forma do art. 64, § 1º, novo CPC, reconheço a incompetência absoluta 
da Justiça Federal no que toca aos pedidos alusivos à aplicação do regime celetista. Apreciarei, 
na sequência, tão somente a questão pertinente ao suposto desvio de função/cargo público.

2.1.7. DEMAIS QUESTÕES PROCESSUAIS
Em sua réplica, o conselho regional alegou que a peça inicial seria inepta. Apreciei a 

questão no evento 22, a cujo teor me reporto aqui, por brevidade.
Dado que não foram suscitadas outras exceções ou objeções processuais e não diviso 

vício no feito quanto aos temas que permitem apreciação ex officio (art. 485, § 3º, NCPC), 
passo ao mérito da questão remanescente.

2.2. MÉRITO
Repiso, portanto, que apenas pode ser apreciada, perante a Justiça Federal, a questão 

alusiva à alegada conversão do emprego em cargo público, premissa em que se fia o autor, 
ao alegar ter havido desvio de função.

Impõe-se, para tanto, o exame tópico abaixo.
2.2.1. CARGOS E FUNÇÕES PÚBLICAS
Como sabido, a Lei 8.112/1990 conceitua o cargo público como ‘o conjunto de atribui-

ções e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a 
um servidor’.

Aludido dispositivo é alvo dos comentários de Ivan Barbosa Rigolin, como segue:
‘Cargo é um conjunto de atribuições e responsabilidades. Essa definição, flagrantemente 

inovadora diante da clássica definição de cargo como um lugar na Administração, teve caráter 
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nitidamente administrativista, a preponderar sobre um sentido jurídico-formal anterior que 
já era tradicional no direito brasileiro.

Ainda que mais moderna que a antiga definição, esta atual, constante do art. 3º da Lei 
8.112, não é bastante em si mesma para delimitar inteiramente o sentido do instituto que 
pretendeu definir, pois qualquer conjunto de atribuições e responsabilidades, para poder 
ser vislumbrado como um cargo, há de estar meticulosamente descrito em algum diploma 
da administração respectiva, que em geral é um regulamento.

A lei, ao apenas criar os cargos públicos, especificando sua denominação, seu número, 
a natureza de seu provimento (se efetivo, se em comissão), os vencimentos respectivos, 
a carga horária, se for o caso, não está indicando qual o conjunto de atribuições e respon-
sabilidades que lhes é respectivo, e com isso não completa a delimitação da noção desse 
cargo ao intérprete e aplicador da lei.

Sem a descrição das atribuições e das responsabilidades cometidas a cada cargo, portanto, 
não se tem completa a configuração do mesmo cargo, verificando-se assim que apenas a lei 
não completa o sentido ou a integral intelecção da expressão cargo público, como definido 
pela Lei 8.112.’ (RIGOLIN, Ivan Barbosa. Comentários ao regime único dos servidores 
públicos civis. 5. ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2007. p. 22)

Por seu turno, José dos Santos Carvalho Filho argumenta que 
‘carreira é o conjunto de classes funcionais em que seus integrantes vão percorrendo os 
diversos patamares de que se constitui a progressão funcional. As classes são compostas de 
cargos que tenham as mesmas atribuições. Os cargos que compõem as classes são cargos 
de carreira, diversos dos cargos isolados que, embora integrando o quadro, não ensejam 
o percurso progressivo do servidor.’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de 
direito administrativo. 24. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 556)

Ainda segundo Carvalho Filho, ‘cargo público é o lugar dentro da organização funcional 
da administração direta e de suas autarquias e funções públicas que, ocupado por servidor 
público, tem funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente’ 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 557).

Já ‘a função pública é a atividade em si mesma, ou seja, função é sinônimo de atribuição 
e corresponde às inúmeras tarefas que constituem o objeto dos serviços prestados pelos 
servidores públicos. Nesse sentido, fala-se em função de apoio, função de direção, função 
técnica’ (CARVALHO FILHO, José dos Santos. Op. cit., p. 557).

2.2.2. VEDAÇÃO DA TRANSPOSIÇÃO
Ademais, como notório, é vedada a transposição para cargos públicos, por força do art. 

37, II, CF. Repito que sequer o art. 19, ADCT, teve o condão de promover dita equiparação 
para todos os fins jurídicos.

A respeito do tema, atente-se para o seguinte julgado do STF:
‘MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA A PORTARIA 286/2007, DO PROCU-

RADOR-GERAL DA REPÚBLICA. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
DE TÉCNICO DE APOIO ESPECIALIZADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE 
SEGURANÇA. DIREITO À PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO INSTITUÍDA PELO 
ART. 15 DA LEI 11.415/2006.

1. Os cargos públicos, que consistem em ‘conjunto de atribuições e responsabilidades 
previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor’ (art. 3º da 
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Lei 8.112/90), são criados por lei e providos, se em caráter efetivo, após a indispensável 
realização de concurso público específico. 2. A Portaria PGR/MPU nº 286/2007 operou 
verdadeira transposição inconstitucional de cargos. Inconstitucional porque: a) a portaria 
é ‘meio juridicamente impróprio para veicular norma definidora das atribuições inerentes 
a cargo público’ (MS 26.955, rel. Min. Cármen Lúcia); b) houve alteração substancial das 
atribuições dos cargos titularizados pelos impetrantes. 3. Têm os autores direito à percepção 
da Gratificação de Atividade de Segurança (GAS), instituída pelo art. 15 da Lei 11.415/2006, 
pois exercem funções de segurança. 4. Segurança concedida.’ (MS 26.740, Ayres Britto, STF)

Daí o relevo da Súmula 685 da Suprema Corte:
‘Súmula 685 – É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicie ao ser-

vidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, 
em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido.’

Isso não impede, por certo, a transformação, a criação ou a extinção de cargos, con-
forme art. 48, X, da Constituição Republicana. Atente-se para a lição de Carvalho Filho a 
esse respeito: 

‘Situação diversa, no entanto, é aquela em que nova carreira criada por lei recebe 
atribuições anteriormente conferidas a carreira diversa. Nesse caso, se os integrantes da 
carreira mais antiga ingressaram por meio de concurso público, nada impede que se lhes 
faculte optar pelos cargos da nova carreira. Aqui não estaria sendo vulnerado nem o prin-
cípio da aprovação em concurso público, nem o da exigência de concurso para a primeira 
investidura, já que esta, na hipótese em foco, tem fisionomia e particularidade própria.’ 
(CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 24. ed. Rio de 
Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 576)

Desse modo, o reenquadramento apenas será válido caso se cuide dessa excepcional 
hipótese verbalizada por José Carvalho Filho: a criação de um cargo com atribuições em 
tudo semelhantes à carreira antiga, ocupado por servidor aprovado em concurso público. 
Nos demais casos, a transposição será vedada, por agredir o art. 37, II, Constituição.

Menciono o precedente abaixo:
‘A exigência de concurso público para a investidura em cargo garante o respeito a vários 

princípios constitucionais de direito administrativo, entre eles, o da impessoalidade e o da 
isonomia. O constituinte, todavia, inseriu no art. 19 do ADCT norma transitória criando 
uma estabilidade excepcional para servidores não concursados da União, dos estados, do 
Distrito Federal e dos municípios que, no momento da promulgação da CF, contassem com, 
no mínimo, cinco anos ininterruptos de serviço público. A jurisprudência desta Corte tem 
considerado inconstitucionais normas estaduais que ampliam a exceção à regra da exigência 
de concurso para o ingresso no serviço público já estabelecida no ADCT federal. Prece-
dentes: ADI 498, rel. Min. Carlos Velloso (DJ de 09.08.1996) e ADI 208, rel. Min. Moreira 
Alves (DJ de 19.12.2002), entre outros.’ (ADI 100, rel. Min. Ellen Gracie, julgamento em 
09.09.2004, Plenário, DJ de 01.10.2004)

Tanto por isso, as Cortes têm enfatizado que a ascensão funcional não teria sido recep-
cionada pela Constituição de 1988:

‘RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. 
TRANSPOSIÇÃO DE CARGOS. PROVIMENTO DERIVADO DE CARGO PÚBLICO. 
IMPOSSIBILIDADE. APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA CONS-
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TITUCIONAL. CORPO DE BOMBEIROS. PROMOÇÃO DE OFICIAL AO POSTO 
DE MAJOR. ATRIBUIÇÃO DO CHEFE DO EXECUTIVO. DISCRICIONARIEDADE. 
PRECEDENTES. 1. A Constituição Federal de 1988, mais especificamente no seu art. 37, 
inciso II, dispõe que a investidura em cargo público exige a prévia aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão 
declarado em lei de livre nomeação e exoneração. 2. A transposição de cargos públicos 
requerida pelo impetrante, modalidade de provimento derivado, é vedada pela Constituição 
da República, motivo pelo qual não merece reforma o acórdão recorrido que reconheceu a 
inconstitucionalidade dos decretos estaduais que previam tal modalidade de investidura em 
cargo público. 3. Recurso ordinário improvido.’ (ROMS 200501910983, Maria Thereza de 
Assis Moura, STJ – Sexta Turma, DJE, Data: 23.11.2009)

‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 
PROGRESSÃO FUNCIONAL DE CARREIRA DE NÍVEL MÉDIO PARA OUTRA DE 
NÍVEL SUPERIOR. NECESSIDADE DE CONCURSO PÚBLICO. ASCENSÃO FUN-
CIONAL. FORMA DE PROVIMENTO NÃO RECEPCIONADA PELA CONSTITUIÇÃO 
FEDERAL VIGENTE. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O autor, ocupante do cargo de nível médio, pretende ser enquadrado no cargo de 
Assistente Técnico-Administrativo III, de nível superior, sob o argumento de que seu 
posicionamento se deu com respaldo em parecer emitido pela Administração Pública, o 
qual possui força normativa e não poderia ser desconstituído ante a garantia constitucional 
do direito adquirido. 2. É pacífico o entendimento de que, com o advento da Constituição 
Federal de 1988, o ingresso em cargos públicos deverá ser precedido de concurso público, 
ressalvadas as hipóteses previstas no próprio texto constitucional. 3. O autor ocupa cargo 
de nível médio e almeja ser investido em cargo de nível superior para o qual não foi habili-
tado em concurso público, não possuindo sequer formação universitária. Logo, excluída a 
hipótese de promoção funcional – a qual se processa na mesma carreira –, o pleito autoral 
não merece acolhimento, pois a ascensão funcional é modalidade de provimento não re-
cepcionada pela Constituição Federal de 1988, conforme pacífica jurisprudência do STF. 
4. Emerge cristalina a nulidade do ato de transposição do autor para o cargo de Assistente 
Técnico-Administrativo III, de nível superior, sem a realização de concurso público e sem 
a habilitação específica para o exercício do aludido cargo. Por isso que a Administração 
Pública, no exercício do poder-dever que lhe é inerente, efetuou o posterior reenquadramento 
do demandante, adequando sua situação funcional ao que dispõe a legislação pertinente. 
5. Apelação desprovida.’ (AMS 00373076219964010000, Juíza Federal Adverci Rates 
Mendes de Abreu, TRF1 – 3ª Turma Suplementar, e-DJF1, Data: 21.09.2012, Página: 1287)

Tanto por isso, não há como se reconhecer a condição de servidor público a quem não 
tenha sido efetivamente aprovado em concurso público, observados os requisitos que lhe 
são inerentes.

Ressalva-se aqui, por certo, a posse em cargos demissíveis ad nutum (funções de con-
fiança), na forma do art. 37, II, parte final, CF.

2.2.3. SITUAÇÃO VERTENTE
Na situação sob exame, portanto, a pretensão do demandante é improcedente, no 

que toca ao aventado reconhecimento de que ele ocuparia cargo público. Registro que a 
decisão do Supremo Tribunal, ao apreciar a ADI 1.717, não teve o condão de invalidar 
o art. 58, § 3º, da Lei 9.649/1998:
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‘Art. 58. (...) § 3º – Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões re-
gulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de 
transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta 
ou indireta.’

Atente-se para o julgado abaixo:
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – CREA/RJ – ANULAÇÃO DE ATO 

ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO – REINTEGRAÇÃO – COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ARTS. 267, I, E 295, I, 
DO CPC. 1. Funcionário dos quadros do Crea demitido por justa causa, em virtude do não 
cumprimento dos seus deveres, postulando reintegração ao trabalho em razão de rescisão 
contratual. 2. A Emenda Constitucional nº 19, de 4 de junho de 1998, alterou a redação 
do art. 39 da Carta Magna e extinguiu a obrigatoriedade do Regime Jurídico Único, pas-
sando a prevalecer o § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, de 27.05.1998, ou seja, o regime 
trabalhista. 3. O referido dispositivo legal foi mantido pela Suprema Corte por ocasião do 
julgamento da ADIn nº 1.717/DF, o qual dispôs sobre a incidência da lei trabalhista para 
os empregados dos conselhos de fiscalização profissional. 4. Postulando a parte-autora 
reintegração ao trabalho, em razão de rescisão de contrato de trabalho, a competência é da 
Justiça Trabalhista. 5. Impõe-se o indeferimento da inicial por inépcia, com a consequente 
extinção do processo (arts. 267, I, e 295, I, do CPC). 6. Apelação provida parcialmente.’ 
(AC 200651010216315, Desembargador Federal Leopoldo Muylaert, TRF2 – Sexta Turma 
Especializada, DJU – Data: 08.04.2008 – Página: 155)

Isso significa que não há lastro para a pretendida conversão da relação de emprego, então 
mantida pelo demandante junto ao Crea, em efetivo vínculo estatutário. E, derivado disso, 
tampouco há lastro, no que toca à Justiça Federal, para o pretendido reconhecimento de 
desvio de função, sem prejuízo de que, sendo o caso, a Justiça do Trabalho aprecie o tema 
sob as luzes do art. 7º, XXX, CF, no que toca à competência que lhe é própria.

JULGO IMPROCEDENTE, portanto, a pretensão no que toca à aplicação do art. 39, CF, 
e dos arts. 19 e 73 da Lei 8.112/1990. Deixo de conhecer as demais pretensões deduzidas 
na inicial, na forma detalhada acima.

2.2.4. QUANTO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA
Como sabido, a deflagração de uma demanda judicial e a resistência a uma pretensão 

deduzida em juízo não são isentas de despesas. Por um lado, o ingresso em juízo depende 
do recolhimento de taxas decorrentes da prestação de serviço público. No âmbito federal, 
aludidas custas são regradas pela Lei 9.289/1996 c/ art. 145, II, CF/1988.

Por outro lado, também há verbas sucumbenciais, destinadas a remunerar a atividade 
dos advogados privados (art. 23 da Lei 8.906/1994 c/ art. 20, CPC), ou então destinadas a 
remunerar a atividade das entidades públicas pertinentes, quando não sucumbam.

Anote-se, todavia, que a Constituição da República dispôs, no seu art. 5º, LXXIV, que 
‘o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 
de recursos’.

Essa mesma lógica eclode do art. 24, XIII, e do art. 134, CF.
Ademais, a Constituição recepcionou, como sabido, a antiga Lei 1.060/1950, responsável 

por detalhar as hipóteses do que se convencionou chamar de ‘justiça gratuita’.
No dia 18.03.2016, esgotou-se o período de vacatio legis do novo Código de Processo 
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Civil, cujos arts. 98 e ss. trataram da gratuidade de justiça, ab-rogando dispositivos da Lei 
1.060/1950.

Registro, inicialmente, que o novo CPC manteve a vigência da norma veiculada no art. 
13 da Lei 1.060/1950 (art. 1.072, III, a contrario sensu). Daí o relevo da análise de Araken 
de Assis, em um dos mais profundos comentários sobre o novo CPC, até o momento:

‘744.1 Isenção total – Em princípio, ao litigante interessa forrar-se integralmente do 
custo financeiro do processo. A isenção total tem por objeto, portanto, o art. 98, § 1º, I a 
IX, ficando suspensa a exigibilidade do dever de reembolsar as despesas suportadas pelo 
adversário, no todo ou em parte – a perícia requerida por ambas a partes tem seu custo 
repartido, a teor do art. 95, caput, e, portanto, competiria ao beneficiário reembolsar em 
parte o vencedor –, e o pagamento de honorários ao advogado do vencedor, pelo prazo de 
cinco anos, a teor do art. 98, § 3º.

744.2 Isenção parcial – Mantido pelo art. 1.072, III, NCPC, o art. 13 da Lei 1.060/1950 
subentende a concessão parcial do benefício de gratuidade. Essa possibilidade encontra-se 
prevista de modo mais nítido no art. 98, § 5º, segundo o qual o juiz concederá gratuidade em 
relação a algum ou a todos os atos processuais. Pode acontecer de o litigante, conduzindo-
se segundo os ditames da boa-fé (art. 5º), alegar não dispor de recursos para adiantar, v.g., 
os honorários do perito, sem dúvida despesa de vulto. Em tal hipótese, o órgão judiciário 
concederá isenção parcial, provocando a incidência, nesse caso, do art. 95, § 2º.

744.3 Isenção remissória – O art. 98, § 5º, in fine, autoriza o juiz a reduzir percentualmente 
as despesas processuais que incumbe à parte adiantar no curso do processo. O benefício 
não alivia a parte da antecipação quanto a um ato específico. Limita o benefício a parte 
da despesa; por exemplo, fixada a indenização da testemunha em 100, o beneficiário paga 
50, ficando a parte remanescente postergada para o fim do processo. Saindo-se vencedor 
o beneficiário, a contraparte cumprirá o art. 492, quanto à parte isentada, e reembolsará o 
beneficiário da outra metade.

744.4 Isenção diferida – A isenção parcial do art. 13 da Lei 1.060/1950 inspirou duas 
modalidades de diferimento: (a) o pagamento ao final, embora vencido o beneficiário; (b) 
o pagamento parcelado da despesa, objeto de previsão no art. 98, § 6º. Por exemplo, a parte 
não dispõe da totalidade dos honorários do perito arbitrados pelo juiz e, nessa contingência, 
requer o pagamento em três ou mais parcelas mensais consecutivas. O pagamento ao fim do 
processo é mais radical. A parte aposta no sucesso, transferindo, secundum eventum litis, 
todas as despesas ao adversário. E, não logrando êxito, ficará isenta pelo prazo legal (art. 
98, § 3º).’ (ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015. v. II. Tomo 
I. Parte geral. Institutos fundamentais. p. 535-536)

Quanto aos requisitos para a concessão, atentando para o dever de fundamentação (art. 
93, IX, CF, e art. 11, NCPC), reporto-me à análise de Rafael Alexandria de Oliveira:

‘Faz jus ao benefício da gratuidade de justiça aquela pessoa com insuficiência de recursos 
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98). Não se 
exige miserabilidade, nem estado de necessidade, tampouco se fala em renda familiar ou 
faturamento máximos. É possível que uma pessoa natural, mesmo com boa renda mensal, 
seja merecedora do benefício, e que também o seja aquele sujeito que é proprietário de 
bens imóveis, mas não dispõe de liquidez. A gratuidade judiciária é um dos mecanismos de 
viabilização do acesso à justiça; não se pode exigir que, para ter acesso à justiça, o sujeito 
tenha que comprometer significativamente a sua renda, ou tenha que se desfazer de seus 
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bens, liquidando-os para angariar recursos e custear o processo.’ (OLIVEIRA, Rafael Ale-
xandria de. In: WAMBIER, Teresa Alvim et al. (org.). Breves comentários ao novo CPC. 
São Paulo: RT, 2015. p. 359)

Convém atentar, ademais, para a precisa análise de Araken de Assis:
‘À concessão do benefício, nos termos postos no art. 98, caput, fundamentalmente 

interessa não permitir a situação econômica da parte atender às despesas do processo. É 
irrelevante a renda da pessoa, porque as causas podem ser vultuosas e sem recursos para 
ela o interessado. Igualmente, nenhum é o relevo da existência de patrimônio. E, de fato, 
se, mesmo tendo um bem imóvel, os rendimentos da parte não lhe são suficientes para 
arcar com custas e honorários sem prejuízo do sustento, tal propriedade não é empecilho 
à concessão da gratuidade. Parece pouco razoável exigir que alguém se desfaça de seus 
bens para atender às despesas do processo. Nada assegura, a fortiori, o retorno à situação 
patrimonial anterior, em virtude do desfecho vitorioso do processo. (...) Funda-se o benefício 
da gratuidade em uma equação econômica: a noção da necessidade decorre da inexistência 
de recursos financeiros, apurados entre a receita e a despesa, capazes de atender o custo 
da demanda. Considera-se a situação atual da pessoa, mostrando-se irrelevante a sua an-
tiga fortuna, dissipada ou perdida nos azares da vida.’ (ASSIS, Araken de. Processo civil 
brasileiro. São Paulo: RT, 2015. v. II. Tomo I. Parte geral. Institutos fundamentais. p. 549)

De toda sorte, a jurisprudência consolidou o entendimento de que aludido benefício deve 
ser assegurado a quem perceba rendimentos líquidos de até 10 salários mínimos mensais. 
No momento, isso se traduz à renda líquida de R$ 8.800,00, considerando o conteúdo do 
Decreto n° 8.618, de 29.12.2015.

A título ilustrativo, atente-se para a ementa abaixo:
‘PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REQUISITOS. 

INAPLICABILIDADE DA SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO DO IMPOSTO DE REN-
DA. RENDIMENTOS LÍQUIDOS INFERIORES A DEZ (10) SALÁRIOS MÍNIMOS. 
Inaplicabilidade da tabela referente ao imposto de renda para tratar de benefício da assistência 
judiciária gratuita, matérias sem vinculação jurídica, porque uma é de natureza tributária 
e a outra possui índole processual, voltada que está ao princípio constitucional de acesso à 
Justiça e que transcende ao que se dirige à tributação. Precedentes da Segunda Seção desta 
Corte, que consagram a tese de que faz jus ao benefício quem percebe valor líquido inferior 
a 10 (dez) salários mínimos, no que se enquadram os agravantes, segundo contracheques 
constantes dos autos, dispensados de trazer novos documentos para demonstrar sua renda 
mensal, porque seus vencimentos só podem ser reajustados por lei, o que não ocorreu. 
Benefício concedido. Agravo provido.’ (AG 200904000261856, Silvia Maria Gonçalves 
Goraieb, TRF4 – Terceira Turma, D.E. 13.01.2010)

Anoto que o NCPC manteve a lógica do art. 12 da Lei 1.060/1950, de modo que a 
concessão do benefício não implica efetiva exoneração da obrigação de recolher despesas 
e pagar honorários sucumbenciais, observado o prazo suspensivo previsto, agora, no art. 
98, § 2º, NCPC (05 anos).

O detalhe está no fato de que, nos termos do art. 98, § 5º, NCPC, ‘A gratuidade poderá ser 
concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percen-
tual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento’.

Anote-se que a Constituição preconiza que o postulante demonstre a incapacidade para 
o pagamento (art. 5º, LXXIV, CF). Aliás, como bem expressa Araken de Assis, 
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‘A dispensa de o postulante da gratuidade, cuidando-se de pessoa natural, produzir 
prova documental do seu estado de necessidade provocou efeito colateral de graves refle-
xos. Fica o respectivo adversário em situação claramente desvantajosa. É muito difícil, no 
mais das vezes, e na imensa maioria dos litígios civis, a parte contrária reunir prova hábil 
da equação entre receita e despesa que gera a figura do necessitado. Enfraqueceu-se, em 
suma, o controle judiciário desse dado. A concessão do benefício é automática, e, na prática, 
simultaneamente irreversível, por força da inutilidade dos esforços em provar o contrário.’ 
(ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro. São Paulo: RT, 2015. v. II. Tomo I. Parte 
geral. Institutos fundamentais. p. 559)

Tanto por isso, o ideal seria exigir-se prova da alegada hipossuficiência econômica, a 
exemplo do que se exige das demais declarações sobre fatos, ventiladas pelas partes.

Essa não foi, todavia, a opção do Congresso, conforme se infere do art. 99, NCPC, que 
segue abaixo:

‘Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 
contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

§ 1° Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser 
formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso.

§ 2° O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes 
de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 
pressupostos.

§ 3° Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por 
pessoa natural.

§ 4° A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de 
gratuidade da justiça.

§ 5º Na hipótese do § 4°, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários 
de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, 
salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.

§ 6° O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a 
sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos.’

Essas são as balizas.
Na espécie, a gratuidade de justiça foi deferida ao autor no curso do feito (evento 4). 

Referido benefício não foi impugnado pelo Crea. Mantenho, portanto, a mencionada sus-
pensão do pagamento de verbas sucumbenciais, cujo montante arbitro adiante.

2.2.5. QUANTO À SUCUMBÊNCIA
Diante do exposto, vê-se que o autor sucumbiu quanto ao pedido de ver aplicado, em 

seu favor, o regime estatutário. A projeção econômica do aludido pleito não é suscetível de 
liquidação, nessa via, dado cuidar-se de pretensão inestimável, uma vez que formulada em 
conjunto com pedidos suscetíveis de apreciação apenas pela Justiça do Trabalho.

Aplico ao caso, por conseguinte, a lógica do art. 85, § 8º, novo CPC:
‘Art. 85. (...) § 8° Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico 

ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por 
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.’

Levo em conta, por conseguinte, os vetores do art. 85, § 2º, CPC/15:
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‘Art. 85. (...) § 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 
vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 
possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;
II – o lugar de prestação do serviço;
III – a natureza e a importância da causa;
IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.’
Atentando para tais balizas, condeno o demandante ao pagamento, em favor do advogado 

do Crea/PR (art. 23, Lei 8.906/1994), da quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 
reais). Aludido valor deverá ser pago de modo atualizado, conforme variação do IPCA-E 
(STJ, REsp 1.270.439, e Medida Provisória 1.973-67/2000), com termo inicial na data desta 
sentença e termo final na data do efetivo pagamento, desde que sobrevenham condições de 
efetivo pagamento, conforme art. 98, § 3º, novo CPC:

‘Art. 98. (...) § 3° Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência 
ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 
5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor 
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a 
concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.’

Por sinal, esse é o indexador indicado no manual de cálculos do CJF.”

E em embargos de declaração:

“2.2. ESCOPO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
Como sabido, todas as deliberações judiciais devem ser bem fundamentadas. O juízo 

deve enfrentar os argumentos lançados pelas partes, esclarecendo a razão pela qual decidiu 
desta ou daquela forma (art. 93, IX, CF).

Os embargos de declaração destinam-se justamente a oportunizar ao Poder Judiciário 
a eliminação de arestas; viabilizam a supressão de obscuridades, omissões ou contradições 
presentes no interior da resolução impugnada (RSTJ 59/170).

A contradição, a dúvida e a obscuridade devem ser aferidas, todavia, em razão de cri-
térios razoavelmente objetivos, e não apenas do ponto de vista específico deste ou daquele 
embargante. Não basta, pois, que o insurgente simplesmente discorde da decisão, visto 
que, em tal caso, deve se socorrer dos meios de impugnação adequados junto aos tribunais 
revisores respectivos.

A via declaratória se presta, com exclusividade, como mecanismo para se corrigir os 
defeitos presentes no interior da decisão proferida, porquanto, a teor da Lei Fundamental, 
repisa-se, todas as decisões judiciais devem ser claras e inteligíveis.

Os embargos de declaração constituem-se em instrumento de uso restrito, não se pres-
tando a sucedâneo recursal. Isto é, não têm por escopo precípuo a reforma do julgado; para 
isso o ordenamento preconiza os recursos de caráter devolutivo à semelhança da apelação 
e do agravo, como cediço.

Eles ‘não se constituem em recurso idôneo para corrigir os fundamentos de uma deci-
são’ (Bol. ASSP 1.536/122, mencionado por Theotônio Negrão. CPC comentado, nota ao 
art. 535). De igual forma, ‘a contradição que autoriza o uso de embargos de declaração é 
a que se verifica entre proposições do acórdão, não aquela que se encontra entre decisões 
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diversas’ (STJ, REsp 36.405-1, DJU 23.05.94, p. 12.612).
Em situações extravagantes, porém, os embargos podem ensejar a modificação da própria 

decisão impugnada. Isso ocorre quando há uma contradição de tal monta entre premissas e 
sínteses, no interior do julgado, que, corrigindo-se os equívocos, o Poder Judiciário se vê 
obrigado a lançar outras conclusões. A isso se denomina de efeito infringente dos embargos.

‘A possibilidade de interposição de embargos de declaração com efeitos infringentes 
é admitida amplamente na jurisprudência brasileira, desde que os efeitos modificativos 
decorram de omissão, obscuridade ou contradição verificada no julgado embargado.’  (HC 
86.139, Ellen Gracie, STF, omiti o restante da ementa)

Colho também a lição de Araken de Assis sobre o tema:
‘A finalidade dos embargos de declaração consiste em aclarar o pronunciamento do 

órgão judicial. Em tal mister, parece inevitável a modificação do pronunciamento (infra, 70, 
I), por mínima que seja. Sucede que, nos casos de omissão, frequentemente o provimento 
apresenta características infringentes. O resultado do provimento é invertido, sob pena de 
o órgão judiciário incidir no defeito da contradição, por outro motivo e em consequência 
dos próprios embargos.

Exemplo muito repetido situa o problema. O juiz acolheu o pedido formulado por Pedro 
contra Mário, mas olvidou o exame da prescrição alegada pelo réu; interpostos embargos 
de declaração, e superada a barreira da admissibilidade, das duas uma: ou o juiz dá provi-
mento aos embargos de declaração, suprindo a omissão, e rejeita a exceção, alinhando tal 
resultado com o anterior acolhimento do pedido; ou o juiz dá provimento aos embargos de 
declaração e acolhe a exceção, encontrando-se na árdua contingência de, sob pena de incidir 
em contradição, emitir sentença de mérito desfavorável ao autor (art. 269, IV). Em ambas as 
hipóteses, o provimento dos embargos de declaração modificou a sentença, acrescentando-
lhe o que faltava; no segundo caso, o provimento desalinhou a resolução da questão prévia 
e o dispositivo anterior, impondo-se alteração dramática, do ponto de vista do autor, porque 
lhe retira a vitória já conquistada. E jamais se poderá afirmar que o desfecho preconizado 
representa efeito anômalo no julgamento dos embargos declaratórios. O defeito alegado é 
típico. O alinhamento da decisão, inevitável.

Evidentemente, os embargos de declaração não servem para reiterar o já decidido. É 
totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar 
os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziram à formação 
do ato para chegar a idêntico resultado. Faltariam a tais embargos represtinatórios os 
defeitos contemplados no art. 535, I e II, que os tornam cabíveis. E, de acordo com a 1ª 
Seção do STJ, o recurso vertido revelaria ‘o manifesto caráter infringente pretendido pelo 
embargante de novo julgamento da questão já decidida’. Nessa situação, os embargos 
assumem feição protelatória, ensejando a aplicação da multa do art. 538, parágrafo único, 
primeira parte, do CPC. É questão extremamente delicada distinguir o efeito infringente 
admissível da simples pretensão a novo julgamento e, neste caso, identificar caráter pro-
telatório, que há de ser manifesto.’ (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 5. ed. São 
Paulo: RT, 2013. p. 632-633)

Conquanto aludidas lições doutrinárias tenham sido equacionadas sob a égide do CPC 
de 1973, continuam aplicáveis sob a Lei 13.105, de 16 de março de 2015, o novo Código 
de Processo Civil, cujo período de vacatio esgotou-se em 18 de março de 2016.

Atente-se para o art. 994, IV, e arts. 1.022 e ss., novo CPC.
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‘Art. 1.022.  Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício 

ou a requerimento;
III – corrigir erro material.
Parágrafo único.  Considera-se omissa a decisão que:
I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em 

incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1°.’
Recebo os embargos, destarte, sempre como uma oportunidade para que a prestação 

jurisdicional seja aperfeiçoada. Ainda assim, não se pode vislumbrar nesse mecanismo 
um meio corriqueiro de rediscussão, perante o mesmo juízo, de temas já solucionados na 
sentença/decisão.

Em tal caso, por imperativo legal e constitucional, a competência para o exame e, sendo 
o caso, a reforma do julgado/decisão será dos tribunais pertinentes.

Firmadas essas premissas, passo ao exame do caso.
2.3. SITUAÇÃO VERTENTE 
Na peça de embargos, o autor alegou haver contradição na sentença impugnada, no que 

tocaria ao reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal para o caso. Ao 
mesmo tempo, ele alegou haver erro material na premissa esposada no julgamento, dado que, 
ao contrário do que anotei no evento 111, ele teria sido selecionado mediante prévio con-
curso público, ainda que então submetido ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho.

É o que aprecio.
De partida, vê-se que, em alguma medida, o autor busca rediscutir, perante a primeira 

instância, os critérios jurídicos aplicados, de forma detalhada, para a solução do presente 
caso. Conquanto seja seu direito impugnar a sentença, cabe apenas ao colegiado recursal 
apreciar as razões que ele apresente para tanto.

Em segundo plano, ao contrário do que ele alegou em sede de embargos, é fato que a 
sua peça inicial aludiu, em inúmeros tópicos, à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), 
como bem ilustra o item 2.3 do evento-1, petição inicial (intervalo intrajornada).

De toda sorte, pelos motivos que expus, de forma didática e rebarbativa, na sentença 
impugnada, as questões alusivas à eventual aplicação da CLT apenas podem ser apreciadas 
pela Justiça do Trabalho.

Quanto à questão de fundo, o fato é que o demandante não podia ser reputado como 
servidor público, ao tempo dos fatos, dado que foi contratado sob o regime da Consolida-
ção das Leis do Trabalho. A legislação brasileira veda que haja transposição para cargos 
públicos; e o fato de ter sido selecionado mediante edital de convocação não altera a men-
cionada realidade.

O autor não foi contratado sob o regime estatutário, buscando ver reconhecida tal natu-
reza de forma oblíqua, com manifesta burla ao art. 37, Lei Fundamental. Ele foi contratado 
mediante um edital que estava destinado à seleção de pessoal sob regime da CLT (edital 
12, evento-1), o que certamente limitou a amplitude dos interessados na contratação, sendo 
incabível que se lhe reconheçam prerrogativas próprias ao regime estatutário, pelas razões 
verbalizadas na sentença impugnada. 

Desse modo: (a) a pretensão do autor à percepção de verbas por conta de intervalos 
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intrajornadas, horas extraordinárias etc. somente pode ser apreciada pela Justiça do Tra-
balho, dado que ele foi contratado sob o regime da CLT; (b) não há como convertê-lo em 
servidor público, sem que tenha sido aprovado em efetivo concurso público, destinado ao 
preenchimento de cargos vagos, que tenham sido criados por lei.

A constatação de que o STF concedeu liminar, no âmbito da ADI 2.135-4 – verdadeiro 
truísmo –, em nada altera essa realidade, visto que continua vedado que se tomem os fun-
cionários do Crea como se fossem servidores públicos, sob pena de agressão ao art. 37 da 
mesma Lei Maior, no rastro de pacífica orientação jurisprudencial já detalhada na sentença.

Reporto-me também ao julgado abaixo:
‘AGRAVO LEGAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA. FUNCIONÁRIA. ASSISTENTE EXECU-
TIVA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DO ATO DE DEMISSÃO E CONSEQUENTE 
REINTEGRAÇÃO NO CARGO. ADMISSÃO EM 02.03.1998. ADIN 2.135. SUSPENSÃO 
LIMINAR DA VIGÊNCIA DO CAPUT DO ART. 39DA CF, COM REDAÇÃO DADA 
PELA EC Nº 19/98. EFEITO EX NUNC. MANUTENÇÃO DA LEGISLAÇÃO VIGENTE 
À ÉPOCA DA EMENDA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO 
IMPROVIDO. I. O cerne do recurso consiste na análise acerca da competência da Justiça 
Federal para conhecer e julgar a lide na qual a impetrante – funcionária do Conselho Regional 
de Economia da 2ª Região/SP – objetiva a anulação do ato que a demitiu e a sua reintegra-
ção no cargo que ocupava, além do pagamento das verbas remuneratórias, desde a data de 
impetração do mandamus. II. O regime dos funcionários dos conselhos de fiscalização era 
celetista, nos moldes do Decreto-Lei nº 968/69, o que perdurou até a entrada em vigor da 
Constituição Federal de 1988, a qual, em conjunto com a Lei n° 8.112/90, instituiu o regime 
jurídico único dos servidores públicos. III. Nos moldes do art. 243 da Lei nº 8.112/90, os 
funcionários dos conselhos de fiscalização passaram a ser estatutários, o que perdurou até a 
Emenda Constitucional nº 19/98, que aboliu o referido regime jurídico único. IV. Ainda em 
decorrência da Emenda Constitucional nº 19/98, foi editado o artigo 58, parágrafo 3º, da Lei 
nº 9.649/98, o qual previu que ‘Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões 
regulamentadas são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de 
transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta 
ou indireta’. Tal dispositivo, portanto, instituiu, novamente, o regime celetista para aque-
les servidores. V. Contudo, ao analisar as normas em questão, o e. STF, ao julgar a ADIN 
1.717/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 58, caput e parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 
6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/98, sob a alegação de que os conselhos de fiscalização possuem 
natureza de autarquia de regime especial, restando intacto, por outro lado, o parágrafo 3º 
da citada norma, mantendo-se a disposição que submetia os funcionários dos referidos 
conselhos à legislação trabalhista. VI. Tal situação perdurou até 02.08.2007, quando o e. 
STF, ao proferir julgamento na Medida Cautelar em Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 
2.135/DF, suspendeu, liminarmente, a vigência do caput do artigo 39 da CF, com a redação 
dada pela EC nº 19/98, ocasião na qual se restabeleceu a redação original do dispositivo, 
exigindo o regime jurídico único para os servidores da administração pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas. Tal decisão, todavia, possui efeitos ex nunc, subsistindo 
a legislação editada nos termos da emenda declarada suspensa. VII. O e. STF, portanto, 
por ocasião da análise da Medida Cautelar na ADIN nº 2.135, atribuiu efeito ex nunc à 
decisão ali proferida, ressalvando, porém, as contratações realizadas com fundamento 
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em legislação amparada na Emenda Constitucional 19/98, o que enseja a manutenção da 
legislação vigente à época da referida emenda. VIII. No caso dos autos, a impetrante foi 
admitida pelo Conselho Regional de Economia da 2ª Região em 02.03.1998 – ou seja, em 
data posterior à promulgação da Carta Magna e à  edição da Lei nº 8.112/90 – sob o regime 
da CLT, conforme se depreende não só por meio dos documentos encartados aos autos, 
mas também pelo fato de não ter se submetido a concurso público e não se enquadrar na 
regra transitória do artigo 19 do ADCT. IX. Diante da determinação do Supremo Tribunal 
Federal a respeito da manutenção da legislação vigente à época da Emenda 19/98 – o que 
se dá em virtude do efeito ex nunc atribuído à decisão que suspendeu, liminarmente, a 
vigência do caput do artigo 39 da Constituição Federal, com a redação dada pela referida 
emenda –,  o vínculo da impetrante com o poder público continuou sendo regido pela CLT, 
motivo pelo qual a competência para processar e julgar a demanda originária é da Justiça 
do Trabalho, nos moldes do artigo 114, incisos I e IV, da Constituição Federal. X. O fato 
de a agravante ter sido demitida em 09.03.2012 – ou seja, posteriormente ao julgamento da 
ADIN 2.135-MC – não altera a natureza da relação trabalhista que mantinha com o Conselho 
Regional de Economia, para estatutária, justamente pelo efeito ex nunc já explicitado. XI. 
Agravo legal improvido.’ (AI 00155266520124030000, Desembargador Federal Cotrim 
Guimarães, TRF3 – Segunda Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 28.02.2013)

Para os fins previstos no art. 489, § 1º, VI, NCPC, transcrevo a fundamentação do 
mencionado julgado, em tudo aplicável ao caso vertente:

‘Decisão agravada: proferida em sede de mandado de segurança impetrado 
por M.D.S.M. contra ato do PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE ECONOMIA 
DA SEGUNDA REGIÃO, a qual declarou a incompetência absoluta da Justiça Federal para 
processar e julgar a demanda, determinando a remessa dos autos para a distribuição a uma 
das varas da Justiça do Trabalho em São Paulo. 

Agravante: irresignada, a impetrante pleiteia a reforma da r. decisão, fazendo, prelimi-
narmente, um histórico dos regimes jurídicos aplicáveis aos conselhos de fiscalização no 
curso do tempo. Aduz, ainda, que o ponto fulcral da questão reside na legislação vigente 
no momento da demissão do servidor, bem como que foi guindada à condição de servidora 
pública por força do quanto decidido na ADIn 2.135-MC em agosto/2007. Alega, por fim, 
que, em decorrência de ter sido demitida em 03.01.2012, a natureza da relação discutida é 
estatutária, cabendo à Justiça Federal processar e julgar o feito em questão.

É o breve relatório.
DECIDO.
A matéria posta em desate comporta julgamento nos termos do artigo 557, caput, do 

Código de Processo Civil, visto que já foi discutida pelo e. STF.
O cerne do presente agravo consiste na análise acerca da competência da Justiça Federal 

para conhecer e julgar a lide na qual a impetrante – funcionária do Conselho Regional de 
Economia da 2ª Região/São Paulo – objetiva a anulação do ato que a demitiu e a sua rein-
tegração no cargo que ocupava, além da condenação da autoridade coatora ao pagamento 
das verbas remuneratórias, desde a data da impetração do presente mandamus.

A princípio, tem-se que o regime dos funcionários dos conselhos de fiscalização profis-
sional era celetista, nos moldes do quanto disposto no Decreto-Lei nº 968/69. Tal regime 
perdurou até a entrada em vigor da Constituição Federal de 1988, a qual, em conjunto com 
a Lei nº 8.112/90, instituiu o regime único dos servidores públicos, nos moldes do quanto 
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previsto no artigo 243 daquela lei, in verbis:
‘Art. 243. Ficam submetidos ao regime jurídico instituído por esta lei, na qualidade 

de servidores públicos, os servidores dos poderes da União, dos ex-territórios, das autar-
quias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas, regidos pela Lei nº 1.711, 
de 28 de outubro de 1952 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União, ou pela 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio 
de 1943, exceto os contratados por prazo determinado, cujos contratos não poderão ser 
prorrogados após o vencimento do prazo de prorrogação.

§ 1° Os empregos ocupados pelos servidores incluídos no regime instituído por esta lei 
ficam transformados em cargos, na data de sua publicação. (...)’

Diante disso, tais funcionários passaram à condição de estatutários, o que perdurou 
até a Emenda Constitucional nº 19, datada de 04 de junho de 1998, a qual aboliu o regime 
único dos servidores públicos.

Ainda, em decorrência de tal emenda, foi editado o artigo 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, 
o qual assim dispôs:

‘§ 3° Os empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas são 
regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma de transposição, trans-
ferência ou deslocamento para o quadro da Administração Pública direta ou indireta.’

Tal dispositivo, portanto, instituiu novamente o regime celetista para os servidores dos 
conselhos de fiscalização profissional, em conformidade com o quanto determinado na 
referida emenda constitucional.

Contudo, ao analisar o controle das normas em questão, o e. Supremo Tribunal Federal, 
ao julgar a ADIN 1.717/DF, declarou a inconstitucionalidade do artigo 58, caput e pará-
grafos 1º, 2º, 4º, 5º 6º, 7º e 8º, da Lei nº 9.649/98, sustentando que os referidos conselhos 
de fiscalização possuem natureza de autarquia de regime especial.

Para corroborar tal afirmação, transcrevo a ementa ali proferida:
‘DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE IN-

CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 58 E SEUS PARÁGRAFOS DA LEI FEDERAL 
Nº 9.649, DE 27.05.1998, QUE TRATAM DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO DE 
PROFISSÕES REGULAMENTADAS.

1. Estando prejudicada a ação quanto ao § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649, de 27.05.1998, 
como já decidiu o Plenário, quando apreciou o pedido de medida cautelar, a ação direta é 
julgada procedente quanto ao mais, declarando-se a inconstitucionalidade do caput e dos 
§§ 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º, do mesmo art. 58.

2. Isso porque a interpretação conjugada dos artigos 5°, XIII, 22, XVI, 21, XXIV, 70, 
parágrafo único, 149 e 175 da Constituição Federal leva à conclusão no sentido da indele-
gabilidade, a uma entidade privada, de atividade típica de Estado, que abrange até poder 
de polícia, de tributar e de punir, no que concerne ao exercício de atividades profissionais 
regulamentadas, como ocorre com os dispositivos impugnados.

3. Decisão unânime.’ (ADI 1.717/DF – Distrito Federal, rel. Min. Sydney Sanches, 
Tribunal Pleno, DJ 28.03.2003)

Assim, restou intacto o quanto previsto no § 3º do artigo 58 da Lei nº 9.649/98, sendo 
mantida a disposição que submetia os funcionários dos conselhos de fiscalização de pro-
fissões à legislação trabalhista.

Tal situação perdurou até 02.08.2007, ocasião na qual o Supremo Tribunal Federal, 
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ao proferir julgamento na Medida Cautelar em Ação Direta  de  Inconstitucionalidade 
nº 2.135/DF, suspendeu, liminarmente, a vigência do caput do artigo 39 da Constituição 
Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 19/98, ocasião na qual se 
restabeleceu a redação original do dispositivo, exigindo-se o regime jurídico único para 
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

Tal decisão, todavia, possui efeitos ex nunc, subsistindo a legislação editada nos termos 
da emenda declarada suspensa, conforme se infere da ementa do julgado ora mencionado:

‘MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
PODER CONSTITUINTE REFORMADOR. PROCESSO LEGISLATIVO. EMENDA 
CONSTITUCIONAL 19, DE 04.06.1998. ART. 39, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FE-
DERAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REGIME JURÍDICO ÚNICO. PROPOSTA DE 
IMPLEMENTAÇÃO, DURANTE A ATIVIDADE CONSTITUINTE DERIVADA, DA FI-
GURA DO CONTRATO DE EMPREGO PÚBLICO. INOVAÇÃO QUE NÃO OBTEVE A 
APROVAÇÃO DA MAIORIA DE TRÊS QUINTOS DOS MEMBROS DA CÂMARA DOS 
DEPUTADOS QUANDO DA APRECIAÇÃO, EM PRIMEIRO TURNO, DO DESTAQUE 
PARA VOTAÇÃO EM SEPARADO (DVS) Nº 9. SUBSTITUIÇÃO, NA ELABORAÇÃO 
DA PROPOSTA LEVADA A SEGUNDO TURNO, DA REDAÇÃO ORIGINAL DO CAPUT 
DO ART. 39 PELO TEXTO INICIALMENTE PREVISTO PARA O PARÁGRAFO 2º DO 
MESMO DISPOSITIVO, NOS TERMOS DO SUBSTITUTIVO APROVADO. SUPRES-
SÃO, DO TEXTO CONSTITUCIONAL, DA EXPRESSA MENÇÃO AO SISTEMA DE 
REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. 
RECONHECIMENTO, PELA MAIORIA DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL 
FEDERAL, DA PLAUSIBILIDADE DA ALEGAÇÃO DE VÍCIO FORMAL POR OFEN-
SA AO ART. 60, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE 
FORMAL E MATERIAL REJEITADA POR UNANIMIDADE.

1. A matéria votada em destaque na Câmara dos Deputados no DVS nº 9 não foi aprovada 
em primeiro turno, pois obteve apenas 298 votos, e não os 308 necessários. Manteve-se, 
assim, o então vigente caput do art. 39, que tratava do regime jurídico único, incompatível 
com a figura do emprego público.

2. O deslocamento do texto do § 2º do art. 39, nos termos do substitutivo aprovado, 
para o caput desse mesmo dispositivo representou, assim, uma tentativa de superar a não 
aprovação do DVS nº 9 e evitar a permanência do regime jurídico único previsto na redação 
original suprimida, circunstância que permitiu a implementação do contrato de emprego 
público, ainda que à revelia da regra constitucional que exige o quórum de três quintos para 
aprovação de qualquer mudança constitucional.

3. Pedido de medida cautelar deferido, dessa forma, quanto ao caput do art. 39 da 
Constituição Federal, ressalvando-se, em decorrência dos efeitos ex nunc da decisão, a 
subsistência, até o julgamento definitivo da ação, da validade dos atos anteriormente pra-
ticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo 
ora suspenso.

4. Ação direta julgada prejudicada quanto ao art. 26 da EC 19/98, pelo exaurimento do 
prazo estipulado para sua vigência.

5. Vícios formais e materiais dos demais dispositivos constitucionais impugnados, todos 
oriundos da EC 19/98, aparentemente inexistentes ante a constatação de que as mudanças 
de redação promovidas no curso do processo legislativo não alteraram substancialmente o 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 109

sentido das proposições ao final aprovadas e de que não há direito adquirido à manutenção 
de regime jurídico anterior.

6. Pedido de medida cautelar parcialmente deferido.’ (grifei)
Nesse contexto, é de se destacar que o colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião 

da análise da Medida Cautelar na ADIN nº 2135, atribuiu efeito ex nunc à decisão ali pro-
ferida, ressalvando, contudo, as contratações realizadas com fundamento em legislação 
amparada na Emenda Constitucional 19/98, o que, por si só, enseja a manutenção da 
legislação vigente à época da referida emenda.

No caso concreto, verifica-se que a agravante foi admitida pelo Conselho Regional 
de Economia da 2ª Região em 02.03.1998, sob o regime da CLT, conforme se depreende 
não só dos documentos de fls. 25-27 do presente agravo, mas também do fato de não ter 
se submetido a concurso público e não se enquadrar na regra transitória do artigo 19 do 
ADCT – até porque foi admitida em data posterior à promulgação da Carta Magna e à 
edição da Lei nº 8.112/90.

Assim, considerando a determinação do Supremo Tribunal Federal a respeito da 
manutenção da legislação vigente à época da Emenda 19/98, em virtude do efeito ex 
nunc atribuído à decisão que suspendeu, liminarmente, a vigência do caput do artigo 39 
da Constituição Federal, com a redação dada pela referida emenda, o vínculo da agravante 
com o poder público continuou sendo regido pela CLT, motivo pelo qual a sua pretensão 
não merece acolhida.

É de se dizer, ainda, que, ao contrário do quanto sustentado pela agravante, o fato 
de ela ter sido demitida em 09.03.2012 – ou seja, posteriormente ao julgamento da ADIN 
2.135-MC – não altera a natureza da relação trabalhista que mantinha com o Conselho 
Regional de Economia para estatutária, justamente pelo efeito ex nunc já explicitado.

Assim, considerando que a relação jurídica entre a agravante e o Conselho Regional de 
Economia encontrava-se regida pela CLT, necessário se faz reconhecer que a competência 
para processar e julgar a demanda originária – a qual discute a legalidade da demissão e a 
eventual reintegração da agravante ao cargo que ocupava no referido conselho – é da Justiça 
do Trabalho, nos moldes do artigo 114, incisos I e IV, da Constituição Federal.

Para corroborar tal posicionamento, trago à colação arestos proferidos pelo colendo 
Superior Tribunal de Justiça e pelo e. Tribunal Regional Federal da 1ª Região a respeito 
do assunto ora abordado:

‘CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 
CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. LEI FEDERAL 11.350/06. SUBMISSÃO AO REGI-
ME CELETISTA. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA 
DO TRABALHO. 1. In casu, a Lei Federal nº 11.350/06, que dispõe sobre a contratação 
temporária dos Agentes de Combate às Endemias, prevê expressamente que o regime ju-
rídico aplicável à contratação em tela é o da Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Tendo 
em vista a expressa determinação legal de que os autores têm seus vínculos com o poder 
público regidos pela CLT, a competência para processar e julgar a demanda em tela é da 
Justiça do Trabalho. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (STJ – AGRCC – 
Agravo Regimental no Conflito de Competência 105.309, Processo: 200900968871, Órgão 
Julgador: Terceira Seção, rel. Maria Thereza de Assis Moura, Data da decisão: 10.11.2010, 
DJE Data: 22.11.2010) (grifos nossos)

‘PROCESSUAL CIVIL. TRABALHISTA. AUTARQUIA FEDERAL. RELAÇÃO DE 
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TRABALHO CELESTISTA. VÍNCULO ESTATUTÁRIO NÃO COMPROVADO. INCOM-
PETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO 
TRABALHO. CONEXÃO. REMESSA DOS AUTOS. ATOS DECISÓRIOS ANULADOS. 
APELAÇÃO PREJUDICADA. 1. Com a declaração de inconstitucionalidade do art. 58 da 
Lei nº 9.649/98 pelo Supremo Tribunal Federal, consolidou-se o entendimento de que os 
conselhos de fiscalização profissional são autarquias especiais federais. No entanto, essa 
regra não prevalece quando a autarquia federal se vê envolvida em lide decorrente de re-
lação de trabalho (art. 114, I, da Constituição Federal) que não seja jurídico-estatutária. 
Assim, se o vínculo que une o trabalhador ao poder público não é estatutário, mas apenas 
celetista, a competência é da Justiça do Trabalho. Nos termos do art. 113 do CPC, a in-
competência absoluta deve ser declarada de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição. 
2. No caso em tela, a autora não comprova que possui atualmente vínculo estatutário com 
a autarquia-ré, nos moldes da Lei nº 8.112/90, mas, de modo contrário, formula pedidos 
com base na Consolidação das Leis do Trabalho – CLT e junta recibos de pagamento de 
salário em que constam depósitos para o FGTS, o que, em princípio, constitui fortes in-
dícios da natureza celetista de sua presente relação de trabalho com a ré. 3. Não é objeto 
da presente ação a discussão acerca da natureza do atual liame jurídico que une a autora 
à ré, se celetista ou estatutário, mas sim de outra ação, ajuizada anteriormente por aquela 
contra a autarquia-ré, que tramitou perante a 12ª Vara Federal da Seção Judiciária de Minas 
Gerais, sendo posteriormente remetida para a Justiça do Trabalho, onde atualmente tramita 
perante a 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. Afigura-se evidente a conexão entre 
a presente ação e aquela enviada para a Justiça do Trabalho, e, havendo possibilidade de 
decisões contraditórias nos referidos processos, pode o juiz, de ofício, ordenar a reunião de 
ações propostas em separado, a fim de que sejam decididas simultaneamente, nos termos 
do art. 105 do CPC. 4. Em sede de conflito positivo de competência tendo por suscitante 
o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região e suscitado o Juízo Federal da 12ª Vara da 
Seção Judiciária de Minas Gerais nos autos de ação de consignação em pagamento ajuizada 
pelo Conselho Regional de Administração de Minas Gerais contra a autora, já decidiu o 
Superior Tribunal de Justiça ser competente a Justiça do Trabalho para o julgamento daquela 
causa (CC 49102/MG, rel. Ministro Humberto Gomes de Barros, Segunda Seção, julgado 
em 12.09.2007, DJ 24.09.2007, p. 241). 5. Incompetência absoluta da Justiça Federal para 
o julgamento desta causa declarada de ofício. Atos decisórios anulados, determinando-se 
a remessa dos autos à 1ª Vara do Trabalho de Belo Horizonte/MG. Apelação da autora 
prejudicada.’ (TRF 1ª Região, AC – Apelação Cível, Processo: 200138000379679, Órgão 
Julgador: Primeira Turma, rel. Sônia Diniz Viana (juíza conv.), Data da decisão: 07.05.2008, 
e-DJF1 Data: 10.06.2008, p. 19) (grifos nossos)

Mister se faz, portanto, o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal 
para processar e julgar o mandamus, o que enseja, por consequência, a necessidade de que 
os autos sejam, de fato, remetidos a uma das varas da Justiça do Trabalho em São Paulo, 
por meio de livre distribuição.

Dessa forma, por toda a fundamentação ora adotada, há de ser mantida a r. decisão 
agravada. Ante o exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento interposto, nos 
termos do artigo 557, caput, do Código de Processo Civil e da fundamentação supra.’ (AI 
00155266520124030000, Desembargador Federal Cotrim Guimarães, TRF3 – Segunda 
Turma, e-DJF3 Judicial 1 Data: 28.02.2013) 

Na espécie, o autor alegou ter sido selecionado mediante edital de concurso n° 032/2006, 
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para o exercício de função sob o regime da CLT. Desse modo, o efeito ex nunc da liminar 
proferida pelo STF na ADIn referida ressalvou a persistência das relações anteriores, nos 
termos detalhados no precedente acima transcrito.

Ademais, mesmo que assim não fosse, é fato que subsiste a vedação da transposição de 
cargos, sem prévio e efetivo concurso público, destinado à seleção de pessoal sob regime 
estatutário, não havido na espécie.

O autor certamente possui o direito de impugnar a aludida decisão. Todavia, para tanto, 
a via adequada é a interposição de apelação, na forma do art. (...)”

O apelante pretende receber diferenças decorrentes de desvio de 
funções, horas extras, intervalos interjornada e salários de substituição 
relativos a serviços prestados ao Crea, na qualidade de servidor público 
regido pelo RJU.

Esgrima a condição de servidor, pelo fato de haver ingressado no 
Crea por meio do concurso público nº 32/2006, tendo iniciado suas 
atividades profissionais em janeiro de 2008, na função de assistente 
operacional I.

O concurso em questão visou à “seleção de candidatos para o 
provimento de vagas para emprego público, pelo regime CLT”, mais 
especificamente nas carreiras de Assistente Operacional (nível médio) 
e Analista de Informações (nível superior).

Segundo bem explicitado na sentença, faz-se vigente, no caso, 
o disposto no art. 58, § 3º, da Lei nº 9.649/98, segundo o qual “os 
empregados dos conselhos de fiscalização de profissões regulamentadas 
são regidos pela legislação trabalhista, sendo vedada qualquer forma 
de transposição, transferência ou deslocamento para o quadro da 
Administração Pública direta ou indireta”.

Portanto, a análise a ser empreendida restringe-se a sindicar acerca 
do direito da parte-autora ao enquadramento no regime jurídico previsto 
na Lei nº 8.112/90.

A propósito, o e. STF, na linha de várias manifestações em sede de 
ações diretas de constitucionalidade (ADIs), e, por isso, vinculantes, 
diferenciou os atributos da estabilidade e da efetividade, assentando 
a necessidade de submissão a concurso público para que o servidor se 
torne efetivo, sob pena de intolerável burla ao art. 37, II, da CF/88. 
Confiram-se dois didáticos precedentes, verbis:

“ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO – CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIO-
NALIDADE – ARTIGO 103, § 3º, DA CARTA DA REPÚBLICA. Ante a imperatividade 
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do preceito constitucional, o papel da Advocacia-Geral da União é o de proteção à norma 
impugnada. ESTABILIDADE E EFETIVAÇÃO – NATUREZA. Descabe confundir a es-
tabilidade prevista no artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais da Carta de 1988 
com a efetivação em cargo público. A primeira apenas viabiliza a permanência do servidor 
no cargo para o qual foi arregimentado, sem direito a integrar certa carreira. A efetivida-
de pressupõe concurso público. CARREIRA – INGRESSO. O ingresso em determinada 
carreira, mediante ocupação de cargo, depende de certame público – inconstitucionalidade 
dos parágrafos 3º, 4º e 6º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165, de 28 de abril de 
1999, com a redação imprimida pela Lei Complementar nº 174, de 7 de junho de 2000, do 
Estado do Rio Grande do Norte. LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA – CARGOS DE 
ESCRIVÃO – ACUMULAÇÃO – OPÇÃO. Surge constitucional preceito a ensejar a escri-
vães de cartórios judiciais que acumulam as funções notarial ou de registro e ingressaram 
no cargo público por meio de concurso a opção pelo de técnico judiciário. Interpretação 
do § 2º do artigo 231 da Lei Complementar nº 165/99, com a redação imprimida pela Lei 
Complementar nº 174/2000 do Estado do Rio Grande do Norte, conforme à Carta Federal.” 
(ADI 2.433, relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 04.02.2015, Acórdão 
Eletrônico, DJe-042, Divulg. 04.03.2015, Public. 05.03.2015) (grifado)

“Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 7º da Lei Complementar nº 100/2007 
do Estado de Minas Gerais. Norma que tornou titulares de cargos efetivos servidores que 
ingressaram na administração pública sem concurso público, englobando servidores admi-
tidos antes e depois da Constituição de 1988. Ofensa ao art. 37, inciso II, da Constituição 
Federal e ao art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Modulação dos 
efeitos. Procedência parcial.

1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em 
cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções 
a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de 
cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe.

2. O art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os 
servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação 
da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada 
efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo 
é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, relator o Mi-
nistro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16.03.07; RE nº 199.293/SP, relator o 
Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJ de 06.08.04; ADI nº 243/RN-MC, relator o 
Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24.08.01; RE nº 167635/PA, relator o 
Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 07.02.97. (...)” (ADI 4.876, relator Min. 
Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 26.03.2014, DJe-125, Divulg. 27.06.2014, Public. 
01.07.2014) (grifado)

A Constituição Federal de 1988 instituiu o regime jurídico único 
(RJU) para os servidores da administração pública direta, autárquica 
e fundacional, ressalvando que a investidura em cargo ou emprego 
público depende de prévia aprovação em concurso, nos termos dos 
artigos 37, II, e 39 do referido diploma legal.
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Entretanto, a Lei nº 8.112/90, no seu artigo 243, definiu que 
os empregados da União regidos pela CLT na data da sua edição 
também se submetem ao RJU, na qualidade de funcionários públicos, 
independentemente da forma pela qual ingressaram na administração. 
O referido regulamento, portanto, transmutou o emprego celetista em 
cargo estatutário.

Não obstante, a norma do art. 19 do ADCT ressalvou que o disposto 
somente é aplicável em relação ao empregado que, em 05.10.1988, 
já havia completado ao menos 05 anos de exercício continuado no 
respectivo ofício.

No caso concreto, o autor foi admitido em 2008, sendo, assim, 
inviável o pedido de transposição do regime celetista para o estatutário, 
considerando que não contava com 05 anos de efetivo exercício da 
função pública na data da promulgação da Constituição, razão pela qual 
não se enquadra na hipótese prevista na Lei nº 8.112/90.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE – CRC/PR. 

ENQUADRAMENTO NO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. LEI Nº 8.112/90. NÃO 
COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 19 DO ADCT 
OU DA ADMISSÃO POR MEIO DE CONCURSO PÚBLICO.

1. Nos termos do artigo 397 do Código de Processo Civil, o ofício enviado pelo CRC/PR 
(evento 29 – OUT3) não é documento novo, mas sim uma prova cuja produção o apelante não 
postulou em momento adequado, querendo fazê-lo no âmbito do segundo grau de jurisdição, 
o que é inviável do ponto de vista processual.

2. Para valer-se do regime jurídico estatutário que se sucedeu com a CF/88 – não ha-
vendo indícios de ter sido admitido pelo conselho por meio de concurso público –, deveria 
o autor estar em exercício há pelo menos 5 anos continuados na data da promulgação da 
Carta Constitucional de 1988, nos termos do art. 19 do ADCT, o que não ocorreu in casu, 
o que inviabiliza o pedido de transposição do regime celetista para o estatutário.

3. Apelação improvida.” (TRF4, AC 5025070-77.2013.404.7000, Terceira Turma, relator 
p/ acórdão Fernando Quadros da Silva, juntado aos autos em 30.04.2015)

Dessa forma, considerando que o autor não se enquadra em nenhuma 
hipótese legalmente prevista, não merece acolhimento o seu pedido de 
transposição do regime celetista para o estatutário.

Tal situação não se modificou com o julgamento das ADINs 1.717 
e 2.135-4.

No julgamento da ADI 1.717/DF, em 07.11.2002, o Excelso Pretório 
declarou a inconstitucionalidade do art. 58, caput e parágrafos 1º, 2º, 
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4º, 5º, 6º, 7º e 8º, da Lei n° 9.649/98, no entanto, manteve incólume o 
§ 3º acima transcrito, e, no julgamento da ADI 2.135-MC, o Supremo 
Tribunal Federal suspendeu liminarmente a vigência do caput do art. 
39 do texto constitucional, com a redação dada pela EC 19/98, ou 
seja, restabeleceu a redação original do dispositivo, exigindo o regime 
jurídico único para os servidores da administração pública direta, das 
autarquias e das fundações públicas.

Na espécie, o recorrente pretende a transformação do emprego em 
cargo público, desde a sua contratação, em 21 de janeiro de 2008.

Todavia, o julgamento da ADI 2.315/DF ocorreu em 02.08.2007, 
sem efeitos retroativos.

O pleito não prospera, pois a data do concurso do autor é anterior 
ao julgamento da referida ADIN (concurso 31/2006 – realizado em 
26.11.2006).

Anote-se, ainda, que no momento do concurso estava em vigor a 
supracitada Lei n° 9.649/98, cujo art. 58, § 3º, estabelecia o regime 
celetista para os empregados dos conselhos de fiscalização profissional.

Quanto ao pedido para remeter os autos à Justiça do Trabalho, sem 
razão o autor.

Nos embargos de declaração opostos em face da sentença, o autor 
é claro ao afirmar que almeja o reconhecimento de estatutário, sendo 
que os demais pedidos são em razão da legislação aplicada ao servidor 
público.

Assim, não reconhecido o seu direito de estatutário, tampouco à 
transposição de regime, não há que se falar em remessa dos autos à 
Justiça laboral, uma vez que os fundamentos de eventual ação serão 
diversos.

Quanto ao pleito de indivisibilidade.
A sentença reconheceu a incompetência absoluta da Justiça Federal 

no que toca ao pedido de condenação do Crea/PR ao pagamento de 
verbas salariais decorrentes da aplicação do regime celetista. Por 
outro lado, julgou improcedente o pleito quanto à aplicação do regime 
estatutário (art. 39, CF, e arts. 19, 38 e 73 da Lei 8.112/1990).

Entendo ser o caso de se dar parcial provimento ao apelo do autor, 
para reconhecer a indivisibilidade da relação jurídica.

Esclareço que o voto não reconheceu a condição de estatutário do 
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autor, nem, portanto, a competência da Justiça Federal para julgar a 
matéria.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação do 
autor.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha: 
Pedi vista dos autos para melhor refletir sobre a controvérsia e, após 

fazê-lo, acompanho o e. relator.
Por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 968, de 13 de outubro de 

1969, o regime jurídico aplicável aos empregados dos conselhos de 
fiscalização profissional era, de regra, o celetista, até o advento da Lei 
nº 8.112, de 11 de novembro de 1990, que, regulamentando o art. 39 da 
Constituição Federal (redação originária), instituiu o regime jurídico 
único, de cunho estatutário (art. 243).

Essa situação perdurou até o advento da Emenda Constitucional nº 
19, de 04 de junho de 1998, que, ao dar nova redação ao art. 39 da 
Constituição Federal, afastou a obrigatoriedade de implantação de um 
regime jurídico único, com o que passou a ser aplicável a regra inserta 
no § 3º do art. 58 da Lei nº 9.649/98, que prevê o regime celetista.

Em 07.03.2008, ao deferir medida cautelar na ADI nº 2.135, 
o e. Supremo Tribunal Federal suspendeu a eficácia da Emenda 
Constitucional nº 19/98, revigorando a redação original da Constituição 
Federal e, consequentemente, a obrigatoriedade de os conselhos de 
fiscalização profissional adotarem o regime estatutário.

Todavia, o STF conferiu à decisão eficácia ex nunc, mantendo a 
validade dos atos praticados anteriormente, com base em legislações 
editadas na vigência da norma constitucional suspensa, até o julgamento 
definitivo da ação.

Nesse sentido, precedentes desta Corte:
“ADMINISTRATIVO. CRMV. ADVOGADO DEMITIDO PELA AUTARQUIA. RE-

GIME CELETISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA 
JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. O agravante foi contratado pelo Conselho 
Regional de Medicina Veterinária em 01.07.2005, no cargo de advogado. O vínculo labora-
tivo era regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943). 
A contratação pelo regime celetista efetuada pelas entidades de fiscalização profissional era 
legítima na época. Ocorre que, com o julgamento da ADI nº 2.135/DF, o STF decidiu que 
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subsiste para os conselhos a obrigação de submissão de seu quadro de pessoal ao regime 
estatutário. A essa decisão foram atribuídos efeitos ex nunc, conservando-se a validade das 
contratações ocorridas de acordo com a lei vigente ao seu tempo. Assim, mesmo diante da 
obrigatoriedade de adoção do regime estatutário, como o autor foi contratado pelo regime 
celetista com base no disposto na Emenda Constitucional 19/98 e na Lei 9.649/98, sua con-
tratação permaneceu válida para todos os efeitos. Significa dizer que seu vínculo celetista 
não foi modificado. Dessa forma, diante da relação trabalhista que o autor mantinha com 
o conselho réu, falece competência para que este juízo processe e julgue o pedido de sua 
reintegração nos quadros do CRMV, mormente diante do decidido pelo e. STF nos autos 
de ADI nº 3.395, em que se fixou a competência da Justiça Federal para a apreciação de 
causas entre o poder público e os servidores a ele vinculados por típica relação de ordem 
estatutária ou de caráter administrativo. Assim, a contrario sensu e em obediência ao art. 114 
da CF, as causas que envolvam a Administração Pública indireta e empregado contratado 
pelo regime celetista, como é o caso, devem ser julgadas pela Justiça do Trabalho. Agravo 
improvido.” (TRF4, 3ª Turma, Agravo em Apelação Cível nº 5043313-06.2012.404.7000, 
rel. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, D.E. 17.01.2013)

“ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. OCUPANTE DE CARGO NO CONSELHO 
REGIONAL DE QUÍMICA. IMPOSSIBILIDADE. ESTABILIDADE NÃO ASSEGURA-
DA. PACTO LABORAL REGIDO PELA ÉGIDE DA CLT. 1. Os conselhos federais e regio-
nais detêm personalidade de Direito Público, com autonomia administrativa e financeira, e 
exercem atividade de fiscalização tipicamente pública, preenchendo, portanto, os requisitos 
do artigo 5º do Decreto-Lei 200/67 (Estatuto da Reforma Administrativa Federal) para se 
enquadrarem na forma de autarquias e autarquias denominadas corporativas, por atende-
rem classes profissionais. 2. O regime jurídico aplicável aos funcionários dos conselhos 
de fiscalização profissional, no âmbito federal, por força do art. 1º do Decreto-Lei nº 968, 
de 13 de outubro de 1969, era, como regra, o celetista, até o advento da Lei nº 8.112, de 
11 de novembro de 1990, que, pelo seu art. 243, regulamentando o art. 39 da Constituição 
Federal (redação originária), instituiu o Regime Jurídico Único, no caso, sendo escolhido 
o estatutário. Essa situação perdurou até o advento da Emenda Constitucional nº 19, de 04 
de junho de 1998, que deu nova redação ao art. 39 da Carta Magna, extinguindo a obriga-
toriedade de um regime único, passando a prevalecer a regra especial insculpida no § 3º do 
art. 58 da Lei nº 9.649/98 – mantido incólume pelo Supremo Tribunal Federal por ocasião 
do julgamento da ADIn nº 1.717/DF –, que prevê o regime celetista. Precedente do STJ. 
(...)” (TRF4, 3ª Turma, Apelação/Reexame Necessário nº 0028783-97.2003.404.7000, rel. 
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, D.E. 29.06.2011)

In casu, o autor foi admitido pelo Conselho Regional de Engenharia 
e Agronomia do Paraná em 2006, pelo regime da Consolidação das Leis 
do Trabalho (CLT), ou seja, antes da prolação da mencionada decisão 
do STF.

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação.
É o voto.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5024703-73.2015.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva

Apelante: União – Advocacia-Geral da União
Apelados: E.J.R.

A.J.R.
Advogado: Dr. Luis Henrique Monteiro

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo. Filhos de pacientes com hanseníase internados 
compulsoriamente. Segregação, tortura física e emocional – 
demonstradas. Violação de direitos humanos. Indenização por danos 
morais. Prescrição – inocorrência.

1. Comprovada a segregação social dos filhos de pacientes internados 
compulsoriamente, bem como a prática de tortura física e emocional 
nos menores, fazem jus à indenização por danos morais daí decorrentes, 
tendo em vista ser fato, agora conhecido, que os locais onde eram 
colocadas as crianças não propiciavam qualquer cuidado com sua 
integridade física ou psicológica.

2. Na hipótese, os irmãos, além de separados de ambos os pais 
doentes, também foram separados um do outro, sem notícias e contato. 
Ainda, mesmo depois que o menino foi para casa de parentes por ser o 
mais velho, a menina permaneceu internada por anos em educandário, 
até que pudesse ir para casa de parentes também.

3. Em se tratando de ação que visa à condenação da União ao 
pagamento de indenização por danos morais em razão dos atos 
praticados no período das décadas de 1930 a 1980 como política 
sanitária de controle e prevenção da hanseníase, deve ser afastado o 
reconhecimento da prescrição consoante o Decreto nº 20.910/32, haja 
vista ser ação que visa à salvaguarda da dignidade da pessoa humana.

4. Acolhida a tese de violação de direitos humanos no caso em 
concreto, razão pela qual não ocorre a prescrição.

5. Indenização por danos morais mantida em R$ 50.000,00 para 
cada autor, ante a observância dos princípios da razoabilidade e da 
proporcionalidade.
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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 à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 6 de dezembro de 2016.
Des. Federal Fernando Quadros da Silva, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva: Trata-se de 
ação ordinária proposta por A.J.R. e E.J.R. em face da União buscando 
provimento jurisdicional que a condene ao pagamento de indenização 
por danos morais em face de anos de sofrimento por decorrência 
de práticas de discriminação, na medida em que ambos são filhos 
de portadores da doença conhecida por hanseníase, os quais foram 
segregados e internados compulsoriamente em hospitais colônias da 
Região Sul.

A dolorosa narrativa da inicial descreve que os autores são filhos 
de A.R. e M.A.R., ambos os progenitores portadores de hanseníase, 
tendo sido internados, compulsoriamente, primeiro na Colônia Santa 
Tereza, no Município de São José/SC, local onde a mãe veio a falecer. 
Já o pai dos requerentes veio para o Rio Grande do Sul, onde continuou 
o tratamento no Hospital Colônia Itapuã.

Na época, os autores, crianças de tenra idade, foram separados de 
seus pais, sendo internados no Educandário de Palhoça, Município de 
Florianópolis/SC. Alguns anos depois, foram residir com um parente na 
cidade de Viamão/RS.

Os autores referem que, entre os direitos e as garantias fundamentais 
estabelecidos na Carta de 1988, estão o respeito à dignidade da pessoa 
humana e à sua intimidade (art. 5°, caput e III, V e X, da CF/88). Nessa 
medida, o dano moral caracteriza-se como ofensa ou violação dos bens 
de ordem moral de uma pessoa, como os que, por exemplo, se referem 
à sua liberdade, à honra, à saúde (mental ou física) e à imagem.

Pontuaram que sofreram pela separação compulsória de seus pais, 
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por ato e imposição de política sanitária governamental daquela época, 
o que justifica suas pretensões de ressarcimentos, nos termos deduzidos 
na inicial. Concluíram pela condenação da ré com o intento de minorar 
os danos psicossociais impingidos aos descendentes dos portadores de 
hanseníase ainda nos dias de hoje.

Processado o feito, a ação foi julgada procedente (art. 487, caput e I, 
do NCPC) para condenar a ré a pagar indenização por danos morais no 
valor de R$ 50.000,00 a cada autor, corrigido. Condenada a União em 
honorários advocatícios de 10% do valor da condenação.

A União alega prescrição da pretensão inicial. Sustenta que a pretensão 
dos autores se baseia em fatos que cessaram em 1963 (óbito da mãe) 
e em 1975 (óbito do pai). Aduz a incidência da prescrição quinquenal 
do Decreto nº¸ 21.910/32. Afirma que não tem o dever de indenizar, 
uma vez que foi o Estado do Rio Grande do Sul o responsável pela 
internação compulsória dos genitores dos autores. Ressalta que inexiste 
prova de danos morais, pois a mãe dos autores foi internada dias antes 
do óbito, e seu pai, quando já eram os autores adolescentes. Requer a 
improcedência da ação. Mantida a condenação, requer a redução do 
valor indenizatório e a aplicação da Lei nº 9.494/97.

Acostadas as contrarrazões, vieram os autos para este Tribunal. 
Enviados os autos ao MPF, o Procurador Regional da República Carlos 
Eduardo Copetti Leite opinou pelo provimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Fernando Quadros da Silva:

Limitação do pedido

Verifico que os autores não são ex-internos de hospitais colônias 
para tratamento de hanseníase, são filhos de ex-internos levados 
compulsoriamente.

Os autores não requerem pensão especial de que trata a Lei nº 
11.530/07, estão cientes de que a referida lei restringe seu alcance aos 
ex-pacientes, e não a seus filhos e/ou herdeiros.

Os autores propuseram a presente ação com base na violação 
de direitos humanos, mais precisamente aos direitos e às garantias 
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fundamentais da Constituição Federal/88 no que se refere à dignidade 
da pessoa humana:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-
se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
III – ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante;
(...)
V – é assegurado o direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização 

por dano material, moral ou à imagem;
(...)
X – são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, as-

segurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação;
(...)” (grifei)

Assim, afastado o pedido de pensão da Lei nº 11.520/07, tem-se que 
a análise deve se ater aos danos morais pelo sofrimento próprio dos 
autores quando estiveram internados em educandários, bem como pelo 
afastamento compulsório de seus pais, o que os deixou “órfãos de pais 
vivos”.

Prescrição

Quanto à preliminar de prescrição de fundo de direito, tenho por 
improcedente. É que, tratando-se de demanda requerendo indenização 
pelos danos morais decorrentes de ofensa a direitos fundamentais, 
a pretensão é imprescritível, conforme pacífico entendimento 
jurisprudencial.

A presente ação visa à condenação da União ao pagamento de 
indenização por danos morais em razão dos atos praticados pelo próprio 
Estado em nome da segurança sanitária da época. Desimporta aqui 
perquirir se essa era a única ou a melhor maneira de lidar com a doença 
hanseníase. Ao Estado cabe a responsabilização pelas consequências de 
suas decisões sobre a vida e as liberdades de sua gente.

Dessa forma, consoante precedentes dos tribunais superiores, 
justamente por se tratar de ação que visa à salvaguarda da dignidade 
da pessoa humana – direito assegurado pela Constituição Federal em 
seu artigo 5º –, deve ser afastado o pedido para reconhecimento da 
prescrição.
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Nesse sentido, cito o seguinte precedente, mutatis mutandis:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRA-

VO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. ANISTIADO 
POLÍTICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PERSEGUIÇÃO POLÍTICA 
OCORRIDA DURANTE O REGIME MILITAR. PRAZO PRESCRICIONAL. INAPLICABI-
LIDADE DO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932. VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMA-
NOS FUNDAMENTAIS. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES. DANOS MORAIS. 
REVISÃO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/
STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)
2. Conforme entendimento do STJ, ‘a prescrição quinquenal, disposta no art. 1º do 

Decreto 20.910/1932, não se aplica aos danos decorrentes de violação de direitos funda-
mentais, os quais são imprescritíveis, principalmente quando ocorreram durante o Regime 
Militar, época em que os jurisdicionados não podiam deduzir a contento suas pretensões’ 
(AgRg no AREsp 302.979/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 05.06.2013).

3. A desconstituição da premissa lançada pelo tribunal de origem, acerca da caracte-
rização dos danos morais, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, 
necessariamente, novo exame do acervo fático, providência vedada em sede especial, ante 
o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 701.444/RS, rel. 
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, DJe 27.08.2015)

Afastada a prescrição.

Responsabilidade civil do Estado

O art. 37, § 6º, da CRFB/88 diz que “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”.

O dispositivo denota a adoção pela Constituição Federal da Teoria 
da Responsabilidade Objetiva. A responsabilidade existe tenha o 
serviço funcionado bem ou mal, regular ou não, desde que presentes 
os pressupostos básicos, que são: (a) ato estatal; (b) dano específico e 
anormal causado por esse ato; e (c) nexo de causalidade entre o ato e o 
dano.

Inexistindo exceção na norma constitucional, o ato danoso de 
responsabilidade pública pode ser tanto comissivo quanto omissivo.

No caso de omissão, são fatos que poderiam ter sido evitados ou 
minorados pelo Estado. Há um dever de agir prévio que o Estado se 
omite em praticar.
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Mérito

Confiro que os autores são filhos de ex-pacientes internados 
compulsoriamente em hospitais colônias para tratamento da hanseníase, 
sendo eles mesmos ex-internos de educandários destinados a abrigar 
compulsoriamente os filhos dos referidos pacientes.

Os fatos acontecidos à época para controle da doença hanseníase, 
os meios de que o Estado se valeu para vigiar e tratar os doentes e 
as formas pelas quais praticou suas políticas sanitárias não são de 
conhecimento da maioria da população brasileira. Com certeza se sabe 
mais e se aprende mais em escolas sobre história de guerras na Europa 
que sobre os internamentos compulsórios e segregatórios de crianças e 
adultos doentes de hanseníase no Brasil, que durou da década de 1930 
a 1980.

No caso concreto, a Juíza Federal Maria Isabel Pezzi Klein entendeu 
pela procedência da ação indenizatória. Julgo que a sentença está bem 
lançada, com a análise detalhada da legislação brasileira acerca do tema 
e o exame profundo das provas e dos depoimentos trazidos, o que a 
torna plena e acabada quanto aos fatos ocorridos e ao direito aplicável. 
Por essa razão, reproduzo-a tomando como fundamentos as razões 
expostas, já pedindo licença pela longa transcrição, uma vez que a 
decisão é detalhada e o caso requer cuidado na apreciação (evento 49):

“De plano, vale enfatizar que a Lei n° 610, de 13.01.1949, fixou normas para a profila-
xia da lepra, entre elas, o isolamento compulsório dos doentes contagiantes e o tratamento 
obrigatório de todos os doentes de lepra. Além disso, o referido diploma legal estabeleceu 
que todo recém-nascido filho de doente de lepra seria compulsoriamente e imediatamente 
afastado da convivência com os pais. Do mesmo modo, os filhos de pais leprosos e todos 
os menores que convivessem com leprosos passariam a ser assistidos em meio familiar 
adequado ou em preventórios especiais. (...) foi revogada pela Lei n° 5.511, de 15.10.1968, 
a qual submeteu a Campanha Nacional Contra a Lepra ao regime previsto na Lei n° 5.026, 
de 14.06.1966.

Precisamente, a Lei n° 5.026, de 14.06.1966, estabeleceu normas gerais para a institui-
ção e a execução de campanhas de saúde pública exercidas ou promovidas pelo Ministério 
da Saúde, sendo instituídas, em cada caso, por ato do presidente da República, após a 
aprovação de seus planos pelo ministro de Estado da pasta respectiva. Sendo assim, ainda 
que as secretarias de saúde estaduais e municipais participassem dos projetos sanitários 
correspondentes, não se pode negar que a atuação de fundo sempre foi devida aos agentes 
estatais vinculados ao Ministério da Saúde, o que confirma a legitimidade passiva da União 
Federal para processo e julgamento de feitos que envolvam as discussões sobre os efeitos 
dos atos administrativos correspondentes. Sendo assim, afasto a preliminar de ilegitimidade 
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passiva alegada pela União Federal.
Outro documento importante é a recente Lei n° 11.520, de 18.09.2007, a qual dispõe 

sobre a concessão de pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase e que tenham 
sido submetidas a isolamento e internação compulsórios. (...)

Na realidade, trata-se de um benefício de caráter personalíssimo, não contemplando 
eventuais dependentes ou herdeiros dos pacientes. Um avanço pequeno e que, em abso-
luto, não esgota as alternativas de reparações que são devidas às famílias dos doentes, tão 
maltratadas quanto eles, pelas dores do preconceito e do abandono. Apesar disso, não se 
pode, judicialmente, aplicando a pretendida analogia, criar benefícios semelhantes à pensão 
especial, em favor dos filhos dos doentes, diante da absoluta falta de previsão legal para tanto.

Contudo, isso não impede, como veremos no curso da fundamentação desta decisão, 
que se possa alcançar aos autores indenizações por conta da responsabilidade civil objetiva 
do poder público, especialmente em casos como o presente, em que os atos administrativos 
relativos às políticas governamentais importaram em danos aos cidadãos afetados. (...)

Quanto à prejudicial de mérito (prescrição), esta será avaliada em conjunto com as 
questões de fundo, na medida em que estamos tratando de possível violação a direitos e 
garantias fundamentais assegurados pela Constituição Federal de 1988.

Mérito
Os documentos juntados no evento 1, apesar de serem poucos, bastam para confortar 

a narrativa deduzida na inicial e ratificada pelos pungentes depoimentos prestados em au-
diência. A própria leitura dos textos legislativos supramencionados mostra os tratamentos 
jurídicos e sociais que eram dispensados aos portadores de hanseníase e aos seus familiares. 
Houve, de fato, no cenário nacional, a implantação, por parte do Governo Federal, de uma 
política pública sanitária de largo alcance que atingiu diretamente todos os portadores de 
hanseníase, à época chamada de lepra, e seus filhos menores. Nesse sentido, não há como 
aceitar alegações relativas à eventual falta de provas de que os autores tenham sofrido por 
conta da segregação compulsória de seus pais. Isso porque está demonstrado que ambos os 
progenitores eram realmente doentes e que viveram na época da plena vigência e eficácia 
dos diplomas legais que autorizaram a implantação da referida política sanitária no âmbito 
nacional.

No caso, restou demonstrado pela instrução probatória que os pais dos autores, ambos, 
sofriam de hanseníase e que, em determinados intervalos temporais, estiveram internados 
nos hospitais colônias existentes em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Aliás, não 
é de surpreender que os autores não tenham muitos registros históricos formais do que 
aconteceu com sua família. Seus pais eram, ao que tudo indica, agricultores analfabetos. 
Quando tiveram os diagnósticos de hanseníase, muito provavelmente, sofreram toda a 
sorte de rejeições. Afinal, em épocas remotas, os doentes eram simplesmente ignorados 
pela sociedade. Ninguém se preocupava muito em lhes dar satisfações, tampouco laudos 
e documentos conclusivos.

De fato, diante do quadro legislativo e da própria cultura social daquela época ancestral, 
torna-se evidente que existia forte rejeição das pessoas portadoras da referida doença. Tanto 
que o próprio Estado estabeleceu uma cruel política sanitária de segregação e isolamento. A 
existência das referidas colônias ou hospitais colônias é uma prova contundente desse drama 
humano. O medo extremo e a ignorância, a respeito das adequadas formas de prevenção, 
tratamento e reais possibilidades de cura, levaram ao contexto social de discriminação e 
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exclusão de todos aqueles acometidos por tal moléstia agressiva à saúde humana. E não 
apenas dos doentes, mas dos seus descendentes, que, na opinião generalizada, já estariam 
previamente condenados ao mesmo destino de desenvolver a moléstia.

Havia – e ainda há – um estigma negativo a respeito de doenças contagiosas, o que pro-
move o afastamento das pessoas, agravando ainda mais a realidade dolorosa dos portadores 
dos males, que, além dos sofrimentos físicos e mentais, passam a suportar a consequente 
negativa de afeto relacionada ao menosprezo e à rejeição dos demais. Todos vimos o re-
cente exemplo de discriminação social que atingiu os portadores do vírus HIV nos anos 
90. Os avanços da ciência muito contribuíram para a estabilização da referida doença viral, 
dando sobrevida de qualidade aos enfermos, viabilizando inclusive suas voltas ao mercado 
de trabalho. A crescente conscientização das pessoas, do mesmo modo, tem contribuído 
para amenizar o drama do preconceito que tanta dor tem causado àqueles que, mais do que 
nunca, merecem apoio e afeto.

Se os problemas de estigmas negativos decorrentes de doenças graves ainda não estão 
superados hoje, mesmo com todo o progresso da ciência e o crescente esclarecimento da 
sociedade, bem podemos imaginar o que suportaram, nas décadas de 60 e 70, as famílias 
dos portadores de uma doença altamente marcada pelo preconceito histórico, como o é a 
hanseníase, chamada antigamente de lepra.

Os autores, por sua vez, corajosamente, expuseram, na audiência de instrução e jul-
gamento, suas histórias pessoais de vida, relatando as dolorosas experiências vividas, por 
decorrência dos dramas existenciais de seus pais, agricultores pobres e sem recursos, os 
quais foram diagnosticados como portadores de hanseníase. Eles e seus coleguinhas de 
orfanato eram as crianças de ninguém. A vulnerabilidade afetiva e social dessas crianças e 
adolescentes não era objeto de tanta preocupação, como temos hoje, ainda que estejamos 
muito longe de uma solução satisfatória para tais problemas essencialmente humanos de-
correntes do desamor e do abandono.

Além disso, os ora autores vieram ao Judiciário não atrás de indenizações vultosas, pois 
as quantias que sugerem são bastante modestas. O que este triste caso revela é um quadro 
de alienação parental forçada por políticas governamentais equivocadas e que merecem 
ser encaradas de frente, de modo a resgatar, minimamente, a imensa responsabilidade que 
devemos ter para com todos aqueles vitimados pela agressão do abandono e da exclusão 
social. Decididamente, toda forma de discriminação humana é uma tragédia que não pode 
ser ignorada. Nesse sentido, a avaliação dos efeitos do curso do tempo merece criteriosa 
análise, na medida em que o próprio legislador constituinte se preocupou em colocar na 
matriz constitucional, expressamente, no art. 3°, caput e inciso IV, enquanto objetivo fun-
damental da República Federativa do Brasil, que:

‘Art. 3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
(...)
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação.’
Do mesmo modo, consta do art. 4°, caput e incisos II e VIII, do texto constitucional que:
‘Art. 4° A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos 

seguintes princípios:
(...)
II – prevalência dos direitos humanos;
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(...)
VIII – repúdio ao terrorismo e ao racismo;
(...).’
E, também:
Art. 5°, caput e incisos XLI e XLII, segundo os quais:
‘Art. 5° Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-

se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)
XLI – a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e liberdades fun-

damentais;
XLII – a prática de racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena 

de reclusão, nos termos da lei;
(...)’
Muito embora a nossa melhor jurisprudência constitucional tenha se assentado, espe-

cialmente, nas importantes questões relativas ao repúdio ao racismo e, mais recentemente, 
às desigualdades de gênero, não se pode esquecer que o texto constitucional se refere a 
qualquer forma de discriminação, na medida em que estamos lidando com temas que tocam 
de perto a essência de nossa condição humana. Nesse sentido, o Brasil é signatário de vários 
tratados internacionais, devidamente recepcionados pela ordem jurídica interna, como o 
Pacto de São José da Costa Rica, a Convenção Internacional sobre Direitos das Pessoas com 
Deficiência, o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, a Convenção Americana 
sobre Direitos Humanos, entre outros. E, nessa linha, não se pode admitir que o passar do 
tempo seja suficiente para apagar as dores que ficam na memória de quem foi aviltado no 
mais íntimo de sua personalidade. Afinal, a imposição do Decreto n° 20.910/1932 é para 
as situações de normalidade, e não para aquelas que correspondem às violações a direitos 
e garantias fundamentais protegidos pela Declaração Universal dos Direitos do Homem e 
pela Carta Constitucional. Vale, pela atualidade, citar, a respeito da imprescritibilidade dos 
direitos humanos, o seguinte julgado:

‘Existe um nexo estreito entre a imprescritibilidade, este tempo jurídico que se escoa 
sem encontrar termo, e a memória, apelo do passado à disposição dos vivos, triunfo da 
lembrança sobre o esquecimento. No Estado de direito democrático, devem ser intransi-
gentemente respeitados os princípios que garantem a prevalência dos direitos humanos. 
Jamais podem se apagar da memória dos povos que se pretendam justos os atos repulsi-
vos do passado que permitiram e incentivaram o ódio entre iguais por motivos raciais de 
torpeza inominável.’ (STF, Pleno, HC n° 82424-RS, relator Ministro Maurício Corrêa, j. 
17.09.2003, DJU de 19.03.2004)

Do mesmo modo, vale menção, pelo acerto no tratamento jurídico de situações de 
exclusão e desrespeito à condição humana, ao seguinte julgado:

‘A comunidade internacional, em 28.07.1951, imbuída do propósito de consolidar e de 
valorizar o processo de afirmação histórica dos direitos fundamentais da pessoa humana, 
celebrou, no âmbito do direito das gentes, um pacto de alta significação ético-jurídica, des-
tinado a conferir proteção real e efetiva àqueles que, arbitrariamente perseguidos por razões 
de gênero, de orientação sexual e de ordem étnica, cultural, confessional ou ideológica, 
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buscam, no Estado de refúgio, acesso ao amparo que lhes é negado, de modo abusivo e 
excludente, em seu Estado de origem. Na verdade, a celebração da Convenção relativa ao 
Estatuto dos Refugiados – a que o Brasil aderiu em 1952 – resultou da necessidade de rea-
firmar o princípio de que todas as pessoas, sem qualquer distinção, devem gozar dos direitos 
básicos reconhecidos na Carta das Nações Unidas e proclamados na Declaração Universal 
dos Direitos da Pessoa Humana. Esse estatuto internacional representou um notável esforço 
dos povos e das nações na busca solidária de soluções consensuais destinadas a superar 
antagonismos históricos e a neutralizar realidades opressivas que negavam, muitas vezes, 
ao refugiado – vítima de preconceitos, da discriminação, do arbítrio e da intolerância – o 
acesso a uma prerrogativa básica, consistente no reconhecimento, em seu favor, do direito a 
ter direitos.’ (Ext 783 QO-QO, relatora p/ acórdão Ministra Ellen Gracie, voto do Ministro 
Celso de Mello, j. 28.11.2001, DJ de 14.11.2003)

E, ainda:
‘Raça e racismo. A divisão dos seres humanos em raças resulta de um processo de 

conteúdo meramente político-social. Desse pressuposto, origina-se o racismo, que, por sua 
vez, gera a discriminação e o preconceito segregacionista. (...) Adesão do Brasil a tratados 
e acordos multilaterais, que energicamente repudiam quaisquer discriminações raciais, aí 
compreendidas as distinções entre os homens por restrições ou preferências oriundas de 
raça, cor, credo, descendência ou origem nacional ou étnica, inspiradas na pretensa supe-
rioridade de um povo sobre o outro, de que são exemplos a xenofobia, a ‘negrofobia’, a 
‘islamofobia’ e o antissemitismo.’ (HC 82.424, relator p/ acórdão Ministro Maurício Corrêa, 
j. 17.09.2003, public. DJ de 19.03.2004)

Sendo assim, não há como acolher a tese esposada pela União Federal a respeito de 
eventual prescrição dos direitos veiculados pelos autores na inicial. O que esta impor-
tante ação revela é mais um episódio de cruel discriminação de nossa história, enquanto 
nação, por força da adoção de errada política governamental sanitária, a qual impôs 
dores e sofrimentos a milhares de famílias no Brasil. Não há valor de indenização que 
possa recuperar as perdas suportadas pelos autores em sua juventude interrompida por 
experiências traumáticas e absolutamente desnecessárias de indiferença e abandono. De 
fato, os direitos que ora analisamos situam-se no patamar da imprescritibilidade, justi-
ficando-se o presente ajuizamento e, muito mais do que isso, o bom êxito das pretensões 
deduzidas na exordial.

Se, por um lado, não podemos, por carência de previsão legal, deferir a instituição de 
pensões especiais, em favor dos autores, por outro, temos sustentação constitucional e 
legal para reconhecer o direito de cada um dos autores a alguma reparação monetária pelas 
inestimáveis e irreparáveis perdas afetivas e morais que sofreram. Na realidade, não há 
indenização financeira que possa devolver aos ora autores suas infâncias e adolescências 
com os ritmos da normalidade e da alegria merecidos. O tempo não volta, e as dolorosas 
lembranças da segregação dificilmente serão esquecidas.

Todos nós acabamos perdendo por conta dos episódios de discriminação, os quais mar-
cam negativamente a nossa história enquanto povo. Se, por um lado, não podemos evitar as 
vergonhosas cicatrizes em nosso tecido social, por outro, podemos minorar as consequências, 
aportando indenizações que, repito, não consertam o estado das coisas, mas bem podem 
mostrar a mudança nos paradigmas civilizacionais. Este é o ponto: hoje, atingimos um 
estágio evolutivo que nos permite soluções mais dignas para os velhos pecados humanos 
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decorrentes do desamor pelos outros.
Esta linda ação que tenho a honra de julgar e que é fruto da coragem e da humildade 

destes dois irmãos é um bom exemplo de constitucionalismo fraterno, ao melhor estilo do 
que o nosso legislador constituinte afirmou, já no preâmbulo da Carta de 1988, quando 
pretendeu instituir um Estado Democrático de Direito pautado pela igualdade e pela justiça, 
como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos.

Por conseguinte, presentes as políticas do Governo Federal, instituídas por lei, a partir de 
meados do século XX, restou evidente que os modos de lidar com a mencionada doença, a 
sua prevenção e o tratamento das pessoas afetadas, bem como o gerenciamento das situações 
jurídicas e sociais das famílias respectivas, não alcançaram resultados satisfatórios. Pelo 
contrário, houve efetivos danos morais às famílias, os quais reclamam reparações, seja no 
contexto da mudança de visão social, seja alcançando satisfação pecuniária.

O Código Civil de 2002 prevê em seu art. 12, caput, que:
‘Art. 12. Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e 

reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.’
Na realidade, toda pessoa tem direito ao respeito à sua vida privada, o que legitima 

sua ida ao Judiciário para fazer cessar eventuais ofensas presentes ou mesmo buscar as 
respectivas indenizações relacionadas aos fatos que já aconteceram. Afinal, a própria Carta 
Internacional dos Direitos Humanos ou Declaração Universal dos Direitos do Homem 
(publicada no Diário da República, I Série A, n° 57/78, de 9 de março de 1978, mediante 
aviso do Ministério dos Negócios Estrangeiros), no art. 2°, estabelece que:

‘Todos os seres humanos podem invocar os direitos e as liberdades proclamados na 
presente Declaração, sem distinção alguma, nomeadamente de raça, de cor, de sexo, de 
língua, de religião, de opinião política ou outra, de origem nacional ou social, de fortuna, 
de nascimento ou de qualquer outra situação.’

São os direitos à liberdade, à propriedade, à garantia de permanecer a salvo de riscos 
e à resistência à opressão e a toda forma de discriminação. Nesse sentido, a vida privada 
tem um estatuto constitucional de inviolabilidade, como matrizado no art. 5°, inciso X, 
segundo o qual:

‘São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, asse-
gurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.’

Por conseguinte, o próprio legislador constituinte reconheceu algo que chamou de vida 
privada, protegendo-a com a inviolabilidade. Nessa medida, perante a vida privada (que 
abrange também nossos relacionamentos profissionais, religiosos, educacionais, familiares, 
entre outros permeados pela proximidade e pela confiança e que digam respeito à vida que 
levamos), assim como a intimidade, a honra e a imagem das pessoas, de cada um dos indi-
víduos privados, existe um dever, que atinge a todos os sujeitos de direito, de abstenção de 
atos de intromissões indevidas em tudo o que diga respeito às vidas dos outros.

Nesse sentido, vale menção:
‘O dano moral indenizável é o que atinge a esfera legítima de afeição da vítima, que 

agride seus valores, que humilha, que causa dor.’ (RE 387.014 AgR, relator Ministro Carlos 
Velloso, julgado em 08.06.2004, 2ª Turma, DJ de 25.06.2004)

E tal dever alcança também as ações do poder público. Nesse enfoque, a conduta adotada 
pela Administração Federal, naquela época pretérita, ainda que movida pela compreensão 
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que as pessoas e a sociedade em geral tinham do problema, acabou promovendo práticas 
ilícitas que causaram danos irremediáveis às famílias dos enfermos. Entendo que, no plano 
da legislação ordinária, o caso comporta a aplicação do art. 187 do Código Civil de 2002, 
de tal modo que a conduta da Administração enseja reparação dos danos causados à família 
da parte-autora, pelo regime da responsabilidade objetiva, não sendo necessário indagar 
sobre dolo ou culpa dos agentes estatais. Ou seja, os atos realmente foram praticados, os 
danos morais às vitimas são mais do que evidentes, estando presente também o nexo de 
causalidade entre atos e danos respectivos, justificando-se as correspondentes indenizações 
a título de danos morais.

Corolário lógico, deve a União Federal ser condenada a pagar indenizações, a título de 
danos morais, para cada um dos autores, a teor do art. 12 e do art. 187, ambos do Código 
Civil de 2002; e do art. 4°, caput e incisos II e VIII, e do art. 5º, caput e incisos X, XLI e 
XLII, todos da CF de 1988.

Os autores apenas sugeriram o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por pessoa, 
quantia apenas simbólica diante das situações de infelicidade que sofreram, e que demonstra 
a boa intenção de pessoas que querem não indenizações expressivas, mas reconhecimento da 
dignidade que imanta sua condição humana. Entendo que, mesmo sendo impossível mensurar 
e reparar a extensão dos danos morais em casos de discriminação, como os vivenciados 
pelos filhos dos portadores de hanseníase, seja prudente fixar cada uma das indenizações 
nos valores solicitados pelos ora autores (R$ 50.000,00 por pessoa). Cada indenização 
deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, a partir da data em que prolatada esta 
sentença (Súmula n° 362 do STJ).” (grifo no original, negrito meu)

Ao ouvir os depoimentos dos irmãos autores (evento 38), percebe-
se claramente que ambos restaram traumatizados com a situação que 
passaram. Os dois contam em seus depoimentos, chorando, as penas 
físicas e emocionais que tiveram que suportar. Os autores foram 
afastados dos pais e também um do outro, pois meninos não ficavam 
no mesmo alojamento das meninas. Assim, os autores sofreram várias 
penas sucessivamente, o afastamento dos pais, a morte dos pais, o 
afastamento da(o) irmã(o), os trabalhos forçados.

Os autores eram crianças muito pequenas (5 e 8 anos) quando foram 
internados no educandário em Palhoça. Ficaram sem ver os pais, e não 
foi só essa dor a suportar, havia ainda os trabalhos forçados, a fome, a 
tortura física e psicológica, além de não terem notícias um do outro.

Ao serem trazidos para o Rio Grande do Sul, somente o autor A.J.R. 
ficou na casa do tio, a autora E.J.R. ficou internada em outro educandário, 
sem poder sair, tal como era em Palhoça. Reproduzo fragmentos desses 
depoimentos para ilustrar o cenário vivido:

A.J.R. (evento 38, ÁUDIO3):
“(...) eu vivi de meados (...) de 64 a 65, por aí, ficamos aproximadamente 1 ano e oito 
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meses internados lá eu e minha irmã (...) mais nova que eu três anos, (...) só que esse in-
ternato lá era dividido, os guris pra um lado e as meninas pro outro lado, além de eu ficar 
separado do pai e da mãe, eu fiquei separado da minha irmã também [voz embargada 
pelo choro]. (...) E a gente foi muito maltratado, (...) a gente não se enxergava, nós só nos 
enxergamos depois que a gente saiu de lá (...). Quer dizer, a gente teve que ficar longe 
dos pais e eu fiquei longe da minha irmã 1 ano e 8 meses. A gente era maltratado, tinha 
que trabalhar tipo escravo, quando acontecia alguma coisa errada, muitas vezes nem por 
conta da gente quisesse fazer, que não fazia a coisa certa, era castigado. Eu, por exemplo, 
eu fui levado (...) num poço de elevador aberto que não tinha elevador, era desativado, eu 
fui preso lá dentro, abriram a porta, eu entrei e me deixaram das 9h da manhã até por aí 
umas 4h da tarde, sem almoço, sem comida, sem nada, porque eu rasguei um caderno. Eu 
‘tava’ estudando entre a 2ª e a 3ª série, (...) tinha uns 8 pra 9 anos. (...) A gente sofreu muito, 
passou muito trabalho, era uma escravidão, né. (...)

[perguntado sobre o que lhe acarretaram na vida esses problemas sofridos] Meio difícil 
para descrever aos senhores a situação [pausa longa do autor, resposta com voz embargada 
pelo choro] (...) quando eu lembro o que a gente passou, pra gente, pra gente é muito, é 
uma dor que não passa nunca, ela pode curar pras outras pessoas que há a volta, de repente 
cura, não enxergam o que tem dentro machucado dentro do peito da gente, né. Eu só tenho 
essa aqui de irmã, eu fiquei 1 ano e 8 meses sem ver ela, sem saber se ela existia ou não 
existia, ninguém dava informação pra mim, porque eu era uma criança. E ela também [choro 
e pausa]. Fazia serviços de limpeza, (...) aqui tem uma empresa que faz limpeza aqui, lá, 
lá, se tinham, os empregados ainda botavam a gente pra fazer a limpeza da casa, pra fazer 
a limpeza de tudo, lavar, varrer, tinha horta. A gente passava fome (...) [choro e pausa]. 
Existe discriminação ainda. (...) Eu não sou um coitadinho, eu não vim aqui pra dizer que 
eu sou um coitadinho, a emoção da gente bate, né [choro e pausa].

[perguntado se sofreu tortura emocional e física] Sim, sim, com certeza. (...)” (grifei)

E.J.R. (evento 38, ÁUDIO2):
“(...) mudou tudo, porque não conseguia ver o pai, né. Não tinha pai, não tinha mãe. O 

irmão que a gente podia ficar perto também [voz embargada pelo choro] não tinha como. 
(...) Com 16 anos eu ia ser operada da bexiga, eu tinha bexiga caída, porque nós ‘corta’ 
mato nessas casas que a gente ficou, eles obrigavam a gente a lavar roupa, lavar roupa de 
cama, tinha que lavar o quarto que a gente dormia [choro e pausa], a louça. A gente comia, 
comia o que eles queriam, se a gente não comesse, se a gente não gostava, eles empurra-
vam, batiam até a gente comer aquilo ali. Então, era horrível, daí fiquei com uma sequela, 
com 16 anos, eu já tava namorando, (...) tinha um problema grave na bexiga, né, devido ao 
trabalho forçado que fazia. Porque criança (...) carregando peso, de carregar balde, plantar, 
ajudar semente, (...) a gente varria, a gente não sabia fazer as coisas, fazia à força. Não 
tinha empregados, a gente fazia tudo, ajudava a fazer a comida, os maiorzinhos, né, tinham 
que lavar a louça, era tudo assim, como um escravo, como os escravos antigamente eram 
tratados. [voz embargada pelo choro] é muito difícil até hoje, a gente, agora mesmo há 
pouco tempo a gente foi lá em Itapuã, né, na Colônia, então a gente ia lá parece uma vez 
por mês, não lembro direito. A gente ia visitar os pais, né, a família, a gente ficava não sei 
a quantos metros, tinha que ficar longe dos pais, né, que a gente ia visitar eles, aí era um 
sofrimento, que eu fui pegar um documento lá e eu não queria chegar perto daquele portão 
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[choro e pausa], eu lembrava tudo que eu passei ali [choro e pausa], a gente não ‘tava’ 
junto dos pais, a gente chorava, e os pais do lado de lá [voz embargada pelo choro], e a 
gente chorava do lado de cá, não podia se aproximar da mãe, do pai, cuidar da gente (...) 
é uma tortura lembrar de cada coisa que a gente passou lá. (...) [falando da separação 
do irmão] Ele sofria dum lado, né, a gente não se encontrava, e eu do outro, as meninas 
ficavam separadas e não podiam ver os irmãos. [perguntada se sofreu emocionalmente e 
fisicamente] Sim, tinha que trabalhar, fazer as coisas, sem poder, sem ter força, daí ‘veio’ 
os problemas de saúde. Hoje eu me trato, que eu tenho que usar fralda, né. (...) Eu converso 
mais com a família, com pessoas estranhas eu não comento isso aí. (...)” (grifei)

Assim, restou plenamente demonstrado o dano moral, tendo em 
vista a segregação social sofrida pelos irmãos, a separação forçada dos 
pais, bem como a separação dos dois, sem justificativa, apenas porque 
um era menino e outra era menina, sem informação sobre a existência 
e o paradeiro um do outro. Também está certo que houve tortura física. 
Para corroborar essa alegação da parte-autora que acolho, foi anexada 
a estes autos uma longa reportagem acerca desses hospitais colônias e 
dos tratamentos dados a seus pacientes e aos filhos deles (evento 7 nesta 
Corte).

Na lição de Yussef Said Cahali (in Dano moral. 2. ed. Revista dos 
Tribunais. p. 20-21),
“tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 
fundamentais inerentes a sua personalidade ou reconhecidos pela sociedade em que está 
integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los 
exaustivamente, evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência 
de um ente querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no descrédito à 
reputação, na humilhação pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da 
normalidade psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste psicoló-
gico, nas situações de constrangimento moral.”

A respeito disso, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado 
entendimento reiterado:

“Quanto ao dano moral, em si mesmo, não há falar em prova; o que se deve comprovar 
é o fato que gerou a dor, o sofrimento. Provado o fato, impõe-se a condenação, pois, nesses 
casos, em regra, considera-se o dano in re ipsa.” (3ª Turma, AgRg no Ag 1.062.888/SP, 
relator Sidnei Beneti, DJ de 18.09.2008)

Impende concluir pela ocorrência de dano moral por violação a 
direitos humanos, que são imprescritíveis.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 131

Valor do dano moral

No que diz respeito à quantificação do dano moral, a indenização deve 
levar em consideração as circunstâncias e as peculiaridades do caso, as 
condições econômicas das partes, a menor ou maior compreensão do 
ilícito, a repercussão do fato e a eventual participação do ofendido para 
configuração do evento danoso. Assume, ainda, o caráter pedagógico, 
devendo ser arbitrada em valor que represente punição ao infrator, 
suficiente a desestimulá-lo à prática de novas condutas ilícitas. Por 
outro lado, deve observar certa moderação, a fim de evitar a perspectiva 
de lucro fácil.

Nesse sentido, para o arbitramento da indenização advinda do 
dano moral, o julgador deve se valer do bom senso e da razoabilidade, 
atendendo às peculiaridades do caso, não podendo ser fixado quantum 
que torne irrisória a condenação, tampouco valor demasiado que traduza 
o enriquecimento ilícito. Deve-se, então, agir com cautela, fazendo com 
que o valor, de certa forma, amenize as nefastas consequências sofridas 
pela vítima, punindo na medida certa aquele responsável pelo dano.

Diante de tais balizas e de tudo que foi demonstrado na análise do 
caso, mantenho a indenização em R$ 50.000,00 a cada autor, tal como 
sentenciado, uma vez que esse foi o valor requerido na inicial.

Consectários legais

Vinha entendendo, em razão de tratar-se de norma de natureza 
instrumental e com fulcro no entendimento das cortes superiores, pela 
imediata aplicabilidade da Lei nº 11.960/09, mesmo naquelas ações 
ajuizadas anteriormente ao seu advento.

Entretanto, recentemente o STF julgou parcialmente procedente 
a ADIn nº 4.357, que, dentre outras questões, tratou das regras de 
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública (incidência dos 
índices oficiais de remuneração básica e juros da caderneta de poupança), 
oportunidade em que a Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade 
parcial, por arrastamento, do artigo 5º da Lei 11.960/09, que deu nova 
redação ao artigo 1º-F da Lei 9.494/97.

Com efeito, o STF decidiu pela inconstitucionalidade da expressão 
índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, visto 
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que a taxa básica da poupança não mede a inflação acumulada no 
período, não servindo, portanto, de parâmetro para correção monetária 
dos débitos da Fazenda Nacional.

Posteriormente, em 25.03.2015, o STF concluiu o julgamento 
da ADIn, tratando da modulação dos efeitos da declaração de 
inconstitucionalidade da Emenda nº 62/2009. No referido julgamento, 
entretanto, a Suprema Corte limitou-se a conferir eficácia prospectiva 
da decisão aos precatórios expedidos ou pagos até a data da mencionada 
decisão judicial (25.03.2015).

Persistindo controvérsia acerca da questão referente à modulação 
dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade em comento, 
notadamente no que se refere às regras de correção monetária aplicáveis 
às dívidas da Fazenda Pública decorrentes de condenações judiciais na 
fase anterior à atualização dos precatórios, foi reconhecida pelo STF a 
existência de repercussão geral no julgamento do RE nº 870.947.

A questão constitui o Tema nº 810 em sede de repercussão geral 
no STF, contando com a seguinte descrição: “Validade da correção 
monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações 
impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 
9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.

Decorrentemente, considerando ainda não estar plenamente 
resolvida a modulação dos efeitos da referida decisão do STF, que 
deverá nortear os julgamentos nesta instância, filio-me ao entendimento 
já adotado pelas turmas integrantes da 2ª Seção desta Corte, no sentido 
de que o exame da referida matéria deva ser diferido para a fase de 
execução da sentença, de modo a racionalizar o andamento do processo 
de conhecimento.

Nesses termos esta 3ª Turma solveu questão de ordem, cuja ementa 
foi lavrada nos seguintes termos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. 
ART. 543-C DO CPC. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 
E DITAMES DA LEI 11.960/09. CONSECTÁRIOS LEGAIS RECONHECIDOS EM 
AÇÃO DE CONHECIMENTO. QUESTÃO DE ORDEM. DIFERIMENTO DA FORMA 
DE CÁLCULO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA PARA A FASE DA EXECUÇÃO, 
COM RESPEITO AO DISPOSTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. POSSIBILIDADE. 
OBSERVÂNCIA DA ECONOMIA E DA CELERIDADE PROCESSUAL, ALÉM DA 
EFETIVA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. CASO CONCRETO. MATÉRIA AINDA 
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NÃO PACIFICADA PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES. NOVA AFETAÇÃO PELO 
STJ. TEMA 905. SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS.

1. O processo retornou para que o colegiado da Terceira Turma operasse juízo de retrata-
ção tendo por base a solução conferida pela Corte Especial do STJ no recurso representativo 
de controvérsia (REsp nº 1.205.946 – Tema 491). 2. Em juízo de retratação, adequa-se a 
decisão da Terceira Turma proferida em 25.01.2011 (fls. 182-5) para tão somente estabelecer 
que o percentual de juros e o índice de correção monetária deverão ser aqueles constantes 
da legislação em vigor em cada período em que ocorreu a mora da Fazenda Pública. 3. De 
outro lado, restando firmado em sentença e/ou em apelação ou remessa oficial o cabimento 
dos juros legais e da correção monetária por eventual condenação imposta ao ente público, 
evolui-se o entendimento de que a maneira como será apurada a atualização do débito deve 
ser diferida (postergada) para a fase de execução, observada a norma em vigor. 4. Isso 
porque a questão da atualização monetária do valor devido pela Fazenda Pública, dado o 
caráter instrumental e de acessoriedade, não pode impedir o regular trâmite do processo de 
conhecimento para o seu deslinde, qual seja, o esgotamento de todos os recursos quanto à 
matéria de fundo e, por consequência, o trânsito em julgado. 5. É na fase da execução do 
título executivo judicial que deverá ser apurado o real valor a ser pago a título da condena-
ção, com observância da legislação de regência (MP 2.180/2001, Código Civil de 2002, Lei 
9.494/97 e Lei nº 11.960/2009) e considerado, obviamente, o direito intertemporal, respei-
tados ainda o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. 6. O enfrentamento 
da aludida questão de direito instrumental e subsidiária na ação de conhecimento, quando 
existe previsão legal de impugnação (fase da execução), à evidência, vai na contramão 
da celeridade e da economia processual tão caras à sociedade nos tempos atuais. Ou seja, 
em primeiro lugar deve-se proclamar ou não o direito do demandante, para, em havendo 
condenação de verba indenizatória, aí sim, verificar a forma de atualização monetária do 
valor devido, na fase apropriada. 7. Analisando a jurisprudência do Superior Tribunal de 
Justiça, percebe-se que o aludido tema ainda carece de pacificação jurídica. Tanto é assim 
que, recentemente, o Ministro Mauro Campbell Marques selecionou 03 recursos especiais 
(1.492.221, 1.495.144, 1.495.146) para que aquela Corte Superior, à luz do decidido pelo 
Supremo Tribunal Federal nas ADIs nos 4.357/DF e 4.425/DF, empreste – via sistemática 
dos recursos repetitivos – derradeira interpretação e uniformização da legislação infra-
constitucional ao Tema nº 905. 8. Portanto, a solução de diferir para a fase de execução a 
forma de cálculo dos juros e da correção monetária visa racionalizar e não frenar o curso 
das ações de conhecimento em que reconhecida expressamente a incidência de tais con-
sectários legais. Não se mostra salutar que uma questão secundária, que pode ser dirimida 
na fase de cumprimento de sentença e/ou execução, impeça a solução final da lide na ação 
de conhecimento. 9. Assim, resolve-se a questão de ordem para firmar o entendimento de 
que, após o estabelecimento dos juros legais e da correção monetária em condenação na 
ação de conhecimento (como ocorre nestes autos), deve ser diferida a análise da forma de 
atualização para a fase de cumprimento de sentença/execução, atendendo-se, dessa forma, 
os objetivos estabelecidos pelo legislador e pelo próprio Poder Judiciário no sentido de 
cumprimento das metas estabelecidas para uma mais célere e tão necessária prestação 
jurisdicional.” (TRF/4ªR, QOEDAC nº 0019958-57.2009.404.7000, 3ª Turma, rel. Juíza 
Federal Salise Monteiro Sanchotene, DE de 18.12.2014).
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Nessa linha de entendimento, vale o registro de recente precedente 
do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA PO-
LÍTICA. PAGAMENTO RETROATIVO DOS EFEITOS FINANCEIROS. CONCESSÃO 
DA ORDEM. REVISÃO DA PORTARIA DE ANISTIA. NÃO COMUNICAÇÃO ANTES 
DO JULGAMENTO DO WRIT. SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. AU-
SÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA PARA O ADIMPLEMENTO IMEDIATO. 
NECESSIDADE DE EXECUÇÃO (ARTIGO 730 DO CPC). JUROS DE MORA E COR-
REÇÃO MONETÁRIA. QUESTÃO QUE EXTRAPOLA O OBJETO DO MANDAMUS. 
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 5º DA LEI Nº 11.960/09. 
MODULAÇÃO DE EFEITOS NÃO CONCLUÍDA PELO STF. DIFERIMENTO PARA A 
FASE EXECUTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 e 2, omissis. 3. 
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 
Federal, 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 
nº 14.741/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, 3ª Seção, DJe 15.10.2014 – grifei)

Portanto, reconhecido o direito à incidência de juros de mora e 
correção monetária sobre os valores devidos, por ser questão de ordem 
pública e a fim de dar efetividade à prestação jurisdicional, fica diferida 
para a fase de execução a definição quanto à forma da sua aplicação.

Considerando os mais recentes precedentes dos tribunais superiores, 
que vêm registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos 
dispositivos legais ou constitucionais supostamente violados, e a fim de 
evitar que, eventualmente, não sejam admitidos os recursos dirigidos 
às instâncias superiores, por falta de sua expressa remissão na decisão 
vergastada, quando os tenha examinado implicitamente, dou por 
prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais apontados 
pela parte.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.
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DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
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AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Nº 5000985-25.2017.4.04.7117/RS

Relator: O Exmo. Sr. Juiz Federal Nivaldo Brunoni

Agravante: D.C.S.
Advogado: Dr. Renato de Lemos

Agravado: Ministério Público Federal

EMENTA

Processo Penal. Agravo de execução penal. Execução provisória da 
pena. Penas restritivas de direitos. Possibilidade.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do 
Habeas Corpus nº 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado 
no julgamento do HC nº 84.078, firmando orientação no sentido da 
possibilidade de execução das penas tão logo exaurido o duplo grau de 
jurisdição.

2. O recente posicionamento do STF não traz nenhuma distinção, 
ao menos expressamente, no que tange à espécie de pena que será 
provisoriamente executada, mencionando o cumprimento das penas em 
caráter geral.

3. Entendendo-se possível a execução provisória da pena privativa de 
liberdade, não seria razoável entender pela impossibilidade de execução 
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das penas restritivas de direitos, incontestavelmente mais brandas do que 
aquelas, razão pela qual se conclui ser possível a execução provisória 
das penas restritivas de direitos.

4. Agravo de execução penal desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo de execução penal, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de abril de 2017.
Juiz Federal Nivaldo Brunoni, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto: Trata-se de 
agravo de execução penal interposto por D.C.S. contra decisão que, nos 
autos da Execução Penal Provisória nº 5005763-72.2016.4.04.7117, 
determinou o início da execução da pena.

Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de execução da 
pena antes do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Refere 
que, “com exceção das hipóteses de prisão em flagrante, preventiva e 
temporária, como modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é a 
tutela do processo, não há como manter alguém preso”. Aponta que a 
decisão proferida pelo STF que autorizou o início da execução da pena 
quando esgotado o julgamento pelo tribunal de segunda instância não 
tem efeito vinculante. Afirma, ainda, que a decisão agravada afronta os 
artigos 5º, LVII, da CF e 147 da Lei de Execuções Penais.

Apresentadas contrarrazões (evento 6) e mantida a decisão por seus 
próprios fundamentos (evento 8), vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo 
(evento 4).

É o relatório.
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VOTO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Nivaldo Brunoni:
1. Trata-se de agravo de execução penal interposto por D.C.S. contra 

decisão que, nos autos da Execução Penal Provisória nº 5005763-
72.2016.4.04.7117, determinou o início da execução da pena, nos 
seguintes termos (evento 14):

“Trata-se de execução penal provisória oriunda da Ação Penal nº 5003079-
48.2014.4.04.7117, na qual D.C.S. foi provisoriamente condenada como incursa no artigo 
90 da Lei nº 8.666/1993.

Instado acerca da distribuição do presente feito, como cumprimento de diligência de-
terminada pela superior instância, o Ministério Público Federal requer a imediata execução 
da pena, bem como ‘1. A elaboração, pela Contadoria desse juízo federal, de memória da 
pena pecuniária cominada; 2. A designação da audiência admonitória, para encaminhamento 
da ré a entidade ou programa comunitário ou estatal, preferencialmente na área de saúde 
(vedada em área relacionada a controle de medicamentos), para cumprimento da prestação 
de serviços à comunidade’. Alega que, ‘depois do overruling ocorrido no Plenário do Su-
premo Tribunal Federal ao julgar o HC 126.292, quando abandonou o que outrora decidido 
no HC 84.078, pacificou-se naquela Corte a compreensão de que a condenação fixada pelo 
colegiado recursal prescinde do efetivo trânsito em julgado para ser executada’.

A defesa, por sua vez, requer ‘seja negado o pedido de cumprimento antecipado da 
pena, em especial, pela vedação contida no artigo 147 da LEP, o qual não foi declarado 
inconstitucional pelo HC nº 126.292 do STF, muito menos revogado’. Sustenta, entre 
outros argumentos, que ‘a decisão paradigma citada não pode ser comparada e aplicada 
ao caso em apreço, pois, se no processo paradigma se trata do cumprimento de uma pena 
privativa de liberdade, no presente processo estamos diante de pena restritiva de direitos, 
cujo cumprimento antecipado é vedado pelo artigo 147 da LEP’.

Vieram os autos conclusos.
1. Da execução provisória
Em 17.02.2016, o Plenário do STF decidiu, no Habeas Corpus HC 126.292/SP, que é 

possível o início da execução da pena condenatória após a prolação de acórdão condenatório 
em 2º grau, sem ofender o princípio constitucional da presunção da inocência.

A Corte entendeu que, como os recursos especial e extraordinário interpostos pela defesa 
contra o acórdão condenatório não possuem efeito suspensivo, nos termos do artigo 637 
do CPP, a decisão recorrida continua produzindo efeitos e, portanto, é possível a execução 
provisória do acórdão condenatório até o julgamento definitivo do(s) recurso(s).

Depreende-se do julgado que o princípio da presunção de não culpabilidade, de inte-
resse individual, não possui caráter absoluto, devendo ser ponderado frente à efetividade 
da função jurisdicional penal, de interesse coletivo. Assim, a presunção da inocência não 
impede que o acórdão condenatório produza efeitos contra o acusado, ainda que pendente 
o trânsito em julgado.

Ademais, é necessário ressaltar que a decisão, apesar de não vinculante, é de inevitável 
aplicação, pois a eventual resistência dos tribunais em determinar a execução provisória 
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das suas condenações será prontamente revertida por decisão do ministro relator no recurso 
extraordinário.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 4ª Região:
‘Súmula 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.’

Inclusive, é necessário salientar que o plenário virtual do STF, nos autos do ARE 964.246, 
reafirmou a jurisprudência no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão 
penal condenatório proferido em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos 
tribunais superiores, em sede de repercussão geral:

‘CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRINCÍPIO CONSTITU-
CIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ART. 5º, LVII). ACÓRDÃO PENAL 
CONDENATÓRIO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO 
GERAL RECONHECIDA. JURISPRUDÊNCIA REAFIRMADA. 1. Em regime de reper-
cussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de 
que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda 
que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional 
da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. 
2. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com o reconhecimento da repercus-
são geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.’ (ARE 964.246 RG, 
relator(a): Min. Teori Zavascki, julgado em 10.11.2016, Processo Eletrônico, Repercussão 
Geral – Mérito, DJe-251, divulg. 24.11.2016, public. 25.11.2016)

Diante do exposto, acolho a manifestação do MPF, determinando o prosseguimento da 
presente execução penal provisória.

2. Do prosseguimento
2.1. À executada foi imposta a pena provisória de 2 (dois) anos de detenção, em regime 

inicial aberto, multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do contrato licitado e o pagamento 
proporcional das custas processuais, sendo a privativa de liberdade substituída por duas 
restritivas de direitos, nos termos do artigo 44 do Código Penal, quais sejam: a) prestação 
pecuniária, no valor de 03 (três) salários mínimos vigentes na data dos fatos; b) prestação 
de serviços à comunidade (CP, artigo 44, § 2º, c/c o artigo 46 e seus parágrafos).

Assim, cumpra-se o acórdão (evento nº 01), devendo a condenada, nos termos do artigo 
46, § 3º, do Código Penal, prestar 720 (setecentas e vinte) horas de serviços à comunidade, 
sendo, no mínimo, 30 (trinta) horas mensais, ficando facultado cumprir, no máximo, 60 
(sessenta) horas mensais. Ou seja, a pena deverá ser cumprida no prazo máximo de 02 (dois) 
anos, podendo ser cumprida no prazo mínimo de 1 (um) ano.

Em atenção ao pleito do MPF, designo o dia 07 de março de 2017, às 14 horas e 30 
minutos, para a realização da audiência admonitória.

2.2. Intimem-se, sendo a condenada inclusive de que, por ocasião da audiência admo-
nitória, deverá estar acompanhada de defensor de sua confiança, caso contrário, ser-lhe-á 
nomeado defensor dativo.

2.3. Em tempo, remetam-se os autos à contadoria do juízo para que elabore planilha de 
cálculos referente à pena de multa, à prestação pecuniária e ao valor proporcional das custas.

2.4. Após, aguarde-se a realização da audiência.”
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Os embargos de declaração opostos em face dessa decisão (evento 
23) foram rejeitados nos seguintes termos (evento 26):

“Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão proferida no evento nº 14, 
por meio dos quais sustenta a defesa haver omissão em relação à vedação expressa no artigo 
147 da Lei da Execução Penal, requerendo ‘o recebimento do presente, para fins de fazer 
constar na decisão as razões pelas quais não foi acolhida a disposição contida no artigo citado, 
em especial porque a decisão paradigma do STF (que admite o cumprimento antecipado 
da pena privativa de liberdade), não declarou inconstitucional o referido artigo da LEP’.

Decido.
A defesa sustenta que a execução somente pode ocorrer após o trânsito em julgado da 

condenação quando se tratar de penas restritivas de direitos, em face do disposto no artigo 
147 da LEP, o qual prevê:

‘Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o 
juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, 
podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou 
solicitá-la a particulares.’

Previsão semelhante o mesmo diploma possui para as penas privativas de liberdade:
‘Art. 105. Transitando em julgado a sentença que aplicar pena privativa de liberdade, 

se o réu estiver ou vier a ser preso, o juiz ordenará a expedição de guia de recolhimento 
para a execução.’

Assim, considerando que o entendimento do STF é no sentido da possibilidade da exe-
cução provisória da pena mais gravosa, a privativa de liberdade, nada impede a execução 
das penas mais brandas, como as restritivas de direitos. Ou seja, não há qualquer distinção 
no tocante ao tipo de pena para aplicação de execução provisória. Nesse sentido é o enten-
dimento do egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região:

‘AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS 
RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. 
HIGIDEZ. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 126.292, resgatou jurisprudên-
cia antes consolidada que entendia constitucional a execução provisória da pena, afastando 
entendimento de violação à presunção de inocência. Conforme notícia no site do STF, o 
ministro relator, Teori Zavascki, enfatizou que, após o julgamento pelo tribunal de segunda 
instância, ‘exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da 
decisão de segundo grau, ao STJ ou ao STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas 
apenas matéria de direito. ‘Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das 
instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob 
esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado’, afirmou’ (http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153). 2. É dizer que os 
recursos excepcionais, de regra destituídos de efeito suspensivo, visam não propriamente 
ao julgamento do caso concreto, mas à preservação da higidez e da coerência do sistema 
jurídico, buscando a uniformização da interpretação da lei federal e da Constituição. Assim, 
a formação ou a confirmação de um juízo condenatório em segundo grau exaure, de fato e de 
direito, a análise probatória e as instâncias ordinárias de jurisdição. 3. Hígida a decretação 
de execução provisória da pena pelo Tribunal. 4. O STF não fez distinção, a qualquer modo 
e tempo, entre as penas privativas de liberdade e aquelas restritivas de direitos, tratando 
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do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse curso, há pleno 
cabimento da construção da Suprema Corte inclusive para o art. 147 da Lei de Execução 
Penal (Lei nº 7.210, de 11.07.1984), no que se refere ao comando sentencial que condena 
em penas restritivas de direitos.’ (TRF4, 5035477-40.2016.404.7000, Sétima Turma, relatora 
Claudia Cristina Cristofani, juntado aos autos em 30.11.2016)

Ainda acerca do tema, transcrevo o trecho do voto do Senhor Ministro Teori Zavascki, 
relator da decisão proferida no Habeas Corpus 126.292/SP:

‘A própria Constituição é que põe o Supremo Tribunal Federal primordialmente a ser-
viço da ordem jurídica e apenas reflexamente a operar para apreciar situações de injustiças 
individuais. Se a própria Constituição repele o acesso às cortes superiores com o singular 
propósito de resolver uma alegada injustiça individual, decorrente do erro de julgamento 
por parte das instâncias ordinárias, não depreendo inconstitucionalidade no art. 27, § 2º, 
da Lei nº 8.038/90 ao estabelecer que os recursos extraordinário e especial serão recebidos 
no efeito meramente devolutivo. No plano infraconstitucional, as regras da Lei 7.210/84 
(Lei de Execução Penal, verbi gratia, os arts. 147 e 164) que porventura possam ser inter-
pretadas como a exigir a derradeira manifestação dos tribunais superiores sobre a sentença 
penal condenatória para a execução penal iniciar-se deixam de ser, a meu ver, argumento 
suficiente a impedir a execução penal depois de esgotadas as instâncias ordinárias, porque 
anteriores à Lei nº 8.038/90. A opção legislativa de dar eficácia à sentença condenatória tão 
logo confirmada em segundo grau de jurisdição está consentânea com a razão constitucional 
da própria existência dos recursos às instâncias extraordinárias. Finalmente, mesmo que não 
se considerasse o argumento constitucional fundado na presunção de inocência, o que se 
alega por mera concessão dialética, ainda assim se mostraria inconciliável com o nosso (...).’

Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão 
atacada.

Intimem-se.
Nada mais sendo requerido, aguarde-se a realização da audiência anteriormente 

aprazada.”

Sustenta a agravante, em síntese, a impossibilidade de execução da 
pena antes do trânsito em julgado da ação penal condenatória. Refere 
que, “com exceção das hipóteses de prisão em flagrante, preventiva e 
temporária, como modalidade de prisão cautelar, cuja finalidade é a 
tutela do processo, não há como manter alguém preso”. Aponta que a 
decisão proferida pelo STF que autorizou o início da execução da pena 
quando esgotado o julgamento pelo tribunal de segunda instância não 
tem efeito vinculante. Afirma, ainda, que a decisão agravada afronta os 
artigos 5º, LVII, da CF e 147 da Lei de Execuções Penais.

Sem razão.

2. Da execução provisória da pena

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas 
Corpus nº 126.292/SP, reviu posicionamento antes fixado no julgamento 
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do HC nº 84.078, firmando orientação no sentido da possibilidade de 
execução das penas tão logo exaurido o duplo grau de jurisdição.

Tal entendimento foi confirmado pela Suprema Corte no julgamento 
das Ações Declaratórias de Constitucionalidade nº 43 e nº 44, no qual se 
entendeu que o artigo 283 do Código de Processo Penal não impede o 
início da execução da pena depois de esgotadas as instâncias ordinárias.

A respeito da referida decisão, foi publicada, em 05.10.2016, no sítio 
eletrônico do Supremo Tribunal Federal, a seguinte notícia:

“STF admite execução da pena após condenação em segunda instância
Por maioria, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que o artigo 283 

do Código de Processo Penal (CPP) não impede o início da execução da pena após con-
denação em segunda instância e indeferiu liminares pleiteadas nas Ações Declaratórias de 
Constitucionalidade (ADCs) 43 e 44.

O Partido Nacional Ecológico (PEN) e o Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB), autores das ações, pediam a concessão da medida cautelar para suspen-
der a execução antecipada da pena de todos os acórdãos prolatados em segunda instância. 
Alegaram que o julgamento do Habeas Corpus (HC) 126.292, em fevereiro deste ano, 
no qual o STF entendeu possível a execução provisória da pena, vem gerando grande 
controvérsia jurisprudencial acerca do princípio constitucional da presunção de inocência, 
porque, mesmo sem força vinculante, tribunais de todo o país ‘passaram a adotar idêntico 
posicionamento, produzindo uma série de decisões que, deliberadamente, ignoram o dis-
posto no artigo 283 do CPP’.

O caso começou a ser analisado pelo Plenário em 1º de setembro, quando o relator das 
duas ações, Ministro Marco Aurélio, votou no sentido da constitucionalidade do artigo 283, 
concedendo a cautelar pleiteada. Contudo, com a retomada do julgamento na sessão desta 
quarta-feira (5), prevaleceu o entendimento de que a norma não veda o início do cumpri-
mento da pena após esgotadas as instâncias ordinárias.”

Depreende-se dos mencionados julgados que prevalece atualmente 
na Corte Suprema o entendimento de que a execução provisória, quando 
já esgotado o segundo grau de jurisdição, não ofende o princípio da 
presunção de inocência. Ainda que pendentes de julgamento os recursos 
interpostos nas instâncias superiores, que, via de regra, não contam com 
efeito suspensivo, o exame das provas já está esgotado.

Nos votos que acompanharam a divergência, que terminou por 
sagrar-se vencedora, o Ministro Roberto Barroso entendeu que “a 
presunção da inocência é ponderada e ponderável em outros valores, 
como a efetividade do sistema penal, instrumento que protege a vida das 
pessoas, para que não sejam mortas, a integridade das pessoas, para que 
não sejam agredidas, seu patrimônio, para que não sejam roubadas”. O 
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Ministro Gilmar Mendes, por sua vez, assegurou que, “no caso de se 
constatar abuso na decisão condenatória, os tribunais disporão de meios 
para sustar a execução antecipada, e a defesa dispõe de instrumentos 
como o habeas corpus e o recurso extraordinário com pedido de efeito 
suspensivo”.

A questão foi novamente examinada nos autos do ARE nº 964.246/STF, 
quando,
“por maioria, o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal (STF) reafirmou jurisprudência 
no sentido de que é possível a execução provisória do acórdão penal condenatório proferido 
em grau recursal, mesmo que estejam pendentes recursos aos tribunais superiores. A decisão 
foi tomada na análise do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 964.246, que teve 
repercussão geral reconhecida. Assim, a tese firmada pelo Tribunal deve ser aplicada nos 
processos em curso nas demais instâncias.” (Disponível em: <http://www.stf.jus.br/portal/
cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=329322>)

2.1. Assim, cai por terra a tese da agravante de que o novo 
entendimento da Suprema Corte não teria efeito vinculante. De qualquer 
sorte, a nova orientação também já se consolidou no STJ e nos tribunais 
de segunda instância. A possibilidade de execução provisória da pena 
foi firmada nesta Corte por meio da Súmula nº 122, que estabilizou a 
questão, verbis:

“SÚMULA 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 extra-
ordinário.”

2.2. Também não há falar em afronta ao disposto no artigo 147 
da Lei de Execuções Penais. Inicialmente, importa destacar que o 
recente posicionamento do STF não traz nenhuma distinção, ao menos 
expressamente, no que tange à espécie de pena que será provisoriamente 
executada, mencionando o cumprimento das penas em caráter geral.

O fato de o artigo 147 da LEP prever o trânsito em julgado para o início 
da execução da pena restritiva de direitos não altera o entendimento 
atualmente consolidado na jurisprudência. Aponte-se que os artigos 105 
da mesma lei e 283 do CPP também pressupõem a existência de ação 
transitada em julgado para a execução da pena privativa de liberdade e 
não constituíram óbice para a alteração de entendimento pela Suprema 
Corte.
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Não desconheço a existência da atual divergência no Superior 
Tribunal de Justiça a respeito da matéria. A Quinta Turma daquela Corte 
Superior vem entendendo pela impossibilidade de execução provisória 
das penas restritivas de direito baseando-se em julgados antigos do 
STF afirmando que “a Suprema Corte, ao tempo em que vigorava o 
entendimento de ser possível a execução provisória da pena, como 
agora, não a autorizava para as penas restritivas de direito” (v.g. HC 
386.872/RS, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 
DJe 17.03.2017). A Sexta Turma, por sua vez, autoriza a execução 
provisória independentemente da espécie de pena, apontando que, 
“muito embora o Supremo Tribunal Federal, em outra época, quando 
também admitia a execução provisória, ressalvasse o entendimento de 
que as penas restritivas de direitos só poderiam começar a ser cumpridas 
após o trânsito em julgado da condenação, a atual jurisprudência do 
pretório excelso não faz, ao menos expressamente, essa ressalva” (v.g. 
HC 380.104/AM, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, DJe 22.02.2017), posição essa a que me alinho.

Ora, entendendo-se possível a execução provisória da pena privativa 
de liberdade, não seria razoável entender pela impossibilidade de 
execução das penas restritivas de direitos, incontestavelmente mais 
brandas do que aquelas. Parece lógico concluir que, se a liberdade 
do réu pode desde logo ser restringida, também podem ser impostas 
restrições sobre os seus direitos.

Sendo assim, é cabível a execução provisória das penas restritivas de 
direitos. Nesse sentido, colaciono julgado desta Corte em caso análogo:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DAS PENAS 
RESTRITIVAS DE DIREITO. CABIMENTO. CONDENAÇÃO EM SEGUNDO GRAU. 
HIGIDEZ. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC nº 126.292, resgatou jurisprudên-
cia antes consolidada que entendia constitucional a execução provisória da pena, afastando 
entendimento de violação à presunção de inocência. Conforme notícia no site do STF, o 
ministro relator, Teori Zavascki, enfatizou que, após o julgamento pelo tribunal de segunda 
instância, ‘exaure-se o princípio da não culpabilidade, até porque os recursos cabíveis da 
decisão de segundo grau, ao STJ e ao STF, não se prestam a discutir fatos e provas, mas 
apenas matéria de direito. ‘Ressalvada a estreita via da revisão criminal, é no âmbito das 
instâncias ordinárias que se exaure a possibilidade de exame dos fatos e das provas, e, sob 
esse aspecto, a própria fixação da responsabilidade criminal do acusado’, afirmou’ (http://
www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=310153). 2. É dizer que os 
recursos excepcionais, de regra destituídos de efeito suspensivo, visam não propriamente 
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ao julgamento do caso concreto, mas à preservação da higidez e da coerência do sistema 
jurídico, buscando a uniformização da interpretação da lei federal e da Constituição. Assim, 
a formação ou a confirmação de um juízo condenatório em segundo grau exaure, de fato e 
de direito, a análise probatória e as instâncias ordinárias de jurisdição. 3. Hígida a decreta-
ção de execução provisória da pena pelo tribunal. 4. O STF não fez distinção, a qualquer 
modo e tempo, entre as penas privativas de liberdade e aquelas restritivas de direitos, 
tratando do tema de cumprimento das penas em caráter geral, lato sensu. Nesse curso, 
há pleno cabimento da construção da Suprema Corte inclusive para o art. 147 da Lei de 
Execução Penal (Lei nº 7.210, de 11.07.1984), no que se refere ao comando sentencial que 
condena em penas restritivas de direitos.” (TRF4, Agravo de Execução Penal nº 5035477-
40.2016.404.7000, 7ª Turma, Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani, por unanimidade, 
juntado aos autos em 30.11.2016) (destaquei)

3. Dessa forma, ainda que pendente de julgamento o recurso especial 
interposto, já esgotado o julgamento no Tribunal, correta a decisão 
agravada que determinou o início da execução provisória das penas 
restritivas de direitos.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de execução 
penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003762-30.2014.4.04.7006/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz

Apelante: J.J.Z.
Advogado: Dr. Jean Junior Zanatta

Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal. Sonegação de autos (Código Penal, art. 356). Autos 
indevidamente retidos pelo advogado da parte interessada em impulsionar 
o processo. Ofensa à administração da justiça não caracterizada. 
Atipicidade material da conduta. Sentença condenatória reformada.

1. O delito de que trata o artigo 356 do Código Penal se insere na 
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categoria dos crimes contra a administração da justiça.
2. Conquanto seja incorreta, a falta de restituição de autos processuais 

pelo advogado da parte exequente, antes da constrição dos bens do 
executado e sem que qualquer prazo em favor deste último esteja em 
aberto, não caracteriza ofensa à administração da justiça.

3. Atipicidade material da conduta imputada ao réu.
4. Apelação provida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 7ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 09 de maio de 2017.
Des. Federal Sebastião Ogê Muniz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: O Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia contra J.J.Z., dando-o como incurso 
nas sanções do artigo 356, na forma do artigo 69, ambos do Código 
Penal, pela prática dos fatos assim descritos:

“Entre os anos de 2010 e 2013, em 6 (seis) diferentes oportunidades (especificadas 
na tabela abaixo), no município de Laranjeiras do Sul/PR, J.J.Z., de modo consciente e 
voluntário, no curso da reclamatória trabalhista nº 00475-2005-053-09-00-RTOrd, em 
trâmite perante a Vara do Trabalho de Laranjeiras do Sul/PR, deixou de restituir no prazo 
legalmente fixado os autos que recebeu na qualidade de advogado da parte exequente, de 
modo que, mediante tais condutas, incorreu na prática do crime de sonegação de papel ou 
objeto de valor probatório, previsto no art. 356, na forma do art. 69, ambos do Código Penal.

As ocasiões em que J.J.Z. deixou de restituir os autos da reclamatória trabalhista nº 
00475-2005-053-09-00-RTOrd, recebidos na qualidade de advogado da parte exequente, 
encontram-se descritas na tabela abaixo:

Data retirada
(carga dos autos)

Data limite
devolução

Data intimação
(divulgação – publicação DEJT)

Data entrega
(restituição
dos autos)

Quant. de 
dias de 
atraso

17.03.2010 22.03.2010 08.04.2010 – 09.04.2010 08.04.2010 17
28.07.2010 02.08.2010 01.09.2010 – 02.09.2010 10.09.2010 39
20.01.2011 25.01.2011 12.05.2011 – 13.05.2011 16.05.2011 111
30.05.2011 06.06.2011 16.06.2011 – 17.06.2011 19.07.2011 43
14.12.2011 09.01.2012 --------------- 19.03.2012 70
04.03.2013 11.03.2013 14.05.2013 – 15.05.2013 31.07.2013 142



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017148

A materialidade do delito encontra-se comprovada a partir da cópia dos autos nº 
00475-2005-053-09-00-RTOrd, da Vara do Trabalho de Laranjeiras do Sul/PR.

A autoria delitiva, por sua vez, também decorre da documentação constante nos autos 
de reclamatória trabalhista e do depoimento prestado por J.J.Z. em sede policial, ocasião 
em que confessou ter retido os autos ‘em razão de encontrar-se bastante assoberbado de 
serviço, bem como devido a exercer sua atividade em outro município’ (evento 6 – IPL).

É importante ressaltar que, em decorrência da última retenção indevida, o Juízo Traba-
lhista, ante a inércia do denunciado, expediu inclusive mandado de busca e apreensão dos 
autos em 29.07.2013, que não foi cumprido em razão da devolução dos autos em 31.07.2013.”

A denúncia foi recebida em 19.08.2014 (evento 3, processo 
originário).

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença (evento 83, 
processo originário), publicada em 01.12.2016, julgando parcialmente 
procedente a denúncia, para condenar o réu J.J.Z. por infração ao 
artigo 356, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, à pena de 1 (um) 
ano e 6 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e a 89 
(oitenta e nove) dias-multa, ao valor unitário de 1/20 (um vinte avos) 
do salário mínimo vigente na data do fato. A pena privativa de liberdade 
restou substituída por duas penas restritivas de direitos, consistentes em 
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária, no valor de 
5 (cinco) salários mínimos.

Irresignado, apelou o réu, sustentando em razões recursais, em 
síntese, a atipicidade da conduta, uma vez que teria havido mero atraso 
na devolução dos autos, devolvendo-os sempre que fora intimado, além 
de existir dúvida acerca das datas de retirada e entrega dos autos. Afirma, 
ainda, a ausência de dolo na conduta, uma vez não comprovada a recusa 
em devolver os autos. Alega, também, que, em relação a um dos fatos, 
teria ocorrido a “decadência”. Subsidiariamente, requer a redução da 
pena, mediante a aplicação dos artigos 16 e 66 do Código Penal, uma 
vez que devolveu os autos antes do recebimento da denúncia (evento 97 
do processo originário).

Apresentadas contrarrazões (evento 103, processo originário).
A Procuradoria Regional da República apresentou parecer pelo não 

provimento da apelação (evento 4 destes autos).
É o relatório.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 149

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: J.J.Z. apela da 
sentença que o condenou por ter, por duas vezes, deixado de restituir 
à Vara da Justiça do Trabalho na qual tramitavam os autos de processo 
trabalhista que recebera na qualidade de advogado.

Sua conduta foi capitulada no artigo 356 (norma penal incriminadora), 
combinado com o artigo 69 (regra do concurso material), ambos do 
Código Penal.

Foram-lhe impostas as seguintes penas:
a) de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção;
b) de 89 (oitenta e nove) dias-multa.
Foi fixado o regime semiaberto para o início de cumprimento da 

pena privativa da liberdade.
O valor unitário do dia-multa foi fixado em 1/20 (um vinte avos) do 

valor do salário mínimo mensal vigente na data de cada fato.
A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas 

de direitos: a de prestação de serviços à comunidade ou a entidades 
públicas e a de prestação pecuniária.

O quantum da prestação pecuniária foi fixado em 5 (cinco) salários 
mínimos.

Pois bem.
O Código Penal assim dispõe:
“Sonegação de papel ou objeto de valor probatório
Art. 356 – Inutilizar, total ou parcialmente, ou deixar de restituir autos, documento ou 

objeto de valor probatório, que recebeu na qualidade de advogado ou procurador:
Pena – detenção, de seis meses a três anos, e multa.”

O réu foi denunciado pela prática, por 6 (seis) vezes, da conduta de 
deixar de restituir autos que recebeu na qualidade de advogado.

No entanto, ele foi condenado somente pela prática de 2 (duas) 
dessas condutas.

O Ministério Público Federal não apelou da parte absolutória da 
sentença.

Assim sendo, restringe-se a controvérsia às 2 (duas) condutas em 
face das quais J.J.Z. foi condenado.

Cabe referir, de início, que o instituto da decadência não se aplica 
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aos crimes de ação penal pública, categoria na qual se insere o delito de 
que trata o artigo 356 do Código Penal.

Logo, não merece prosperar o argumento da defesa, no sentido de 
que, quanto ao primeiro fato em relação ao qual ele foi condenado, ter-
se-ia operado a decadência.

Pois bem.
Os trechos da sentença que consideram tais condutas como 

caracterizadas são os seguintes:
“O réu retirou novamente em carga os autos em 30.05.2011, com devolução prevista 

para 06.06.2011, e os autos foram devolvidos somente em 19.07.2011, após intimação 
disponibilizada em 16.06.2011 e publicada em 17.06.2011, com prazo de 24 horas para 
devolução (evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 22-23 do Inquérito Policial nº 5005088-
59.2013.4.04.7006). Presente, assim, a configuração do crime.

(...)
Por último, consta da denúncia que o réu retirou em carga os autos no dia 04.03.2013, 

com data para devolução prevista em 11.03.2013. A certidão de carga constante da p. 36 do 
evento 1, PORT_INST_IPL1, do Inquérito Policial nº 5005088-59.2013.4.04.7006 não foi 
assinada pela servidora da Justiça do Trabalho nem pelo réu. Ocorre que o réu, por ocasião 
do interrogatório (evento 56, VÍDEO2), confessou que retirou o processo em 04.03.2013 e 
devolveu somente em 31.07.2013, após intimação disponibilizada em 14.05.2013 e publicada 
em 15.05.2013, com prazo de 24 horas para devolução (evento 1, PORT_INST_IPL1, p. 37 
do Inquérito Policial nº 5005088-59.2013.4.04.7006). Resta caracterizado, assim, o delito.”

Não há controvérsia quanto aos fatos.
Todavia, para sua melhor contextualização, impõe-se que seu grau 

de detalhamento seja ampliado.
Os autos em questão:
a) referem-se ao processo nº 00475-2005-053-09-00-5 (RTOrd) e 

também são identificados pelo nº 0047500-53.2005.5.09.0053;
b) dizem respeito à execução de sentença proferida em reclamatória 

trabalhista movida por M.R.P. (reclamante), em desfavor do Conselho 
Indígena Regional de Guarapuava – Reserva do Rio das Cobras 
(reclamado);

c) o exequente é o senhor M.R.P., do qual o ora réu é advogado.
Pois bem.
Nos autos do referido processo trabalhista, no dia 24.05.2011, o juiz 

do trabalho Dr. João Luiz Wentz proferiu o seguinte despacho (fl. 509 
daqueles autos; evento 1, arquivo PORT_INST_IPL1, página 21, dos 
autos do inquérito policial):
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“Vistos etc.
1. Prossiga-se na tentativa de localizar bens da executada, utilizando-se dos demais 

convênios existentes.
2. Restando infrutíferas as diligências, remeta-se a carta precatória 00691/2010-671-

09-00 (apensa), com cópia deste despacho, ao MM. Juízo da Vara do Trabalho de Telêmaco 
Borba, solicitando-se a penhora de bens, tantos quantos bastem à integral satisfação da 
dívida, porventura encontráveis com a devedora.”

No dia 30.05.2011, o réu retirou os referidos autos em carga, ciente 
de que o prazo para sua devolução recairia no dia 06.06.2011 (fl. 510 
daqueles autos; evento 1, arquivo PORT_INST_IPL1, página 22, dos 
autos do inquérito policial).

No dia 15.06.2011, foi certificada, nos referidos autos, a publicação, 
no Diário da Justiça do Trabalho, da intimação do ora réu, para devolvê-
los em 24 (vinte e quatro) horas (fl. 511 daqueles autos; evento 1, 
arquivo PORT_INST_IPL1, página 23, dos autos do inquérito policial).

Os autos foram devolvidos em 19.07.2001 (fl. 510 daqueles autos; 
evento 1, arquivo PORT_INST_IPL1, página 22, dos autos do inquérito 
policial).

Na mesma data, o ora réu protocolizou petição, instruída com 
documentos (fl. 512 daqueles autos; evento 1, arquivo PORT_INST_
IPL1, página 24, dos autos do inquérito policial).

O teor da referida petição é o seguinte:
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DO TRABALHO DA VARA DO 

TRABALHO DE LARANJEIRAS DO SUL – ESTADO DO PARANÁ:
M.R.P., qualificado, vem por seu advogado à presença de V. Exa. apresentar manifestação 

anexa e requerer prosseguimento do feito conforme despacho.
1 – O exequente requer a juntada atualizada do CNPJ da reclamada e requer que seja 

efetuada a penhora conforme despacho nos autos com expedição da carta precatória.
Nesses termos,
pede deferimento.
Laranjeiras do Sul, 19 de julho/2011.
J.J.Z.
OAB/PR [omissis]”

No dia 04.03.2013, conforme apontado na sentença, o réu retirou os 
referidos autos em carga, ciente de que o prazo para sua devolução era o 
dia 11.03.2013 (fl. 524 daqueles autos; evento 1, arquivo PORT_INST_
IPL1, página 36, dos autos do inquérito policial).

Note-se que, conforme apontado na sentença, embora o réu não haja 
assinado o termo de carga, ele admitiu os fatos.
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No dia 13.05.2013, foi certificada, nos referidos autos, a publicação, 
no Diário da Justiça do Trabalho, da intimação do ora réu, para devolvê-
los em 24 (vinte e quatro) horas (fl. 525 daqueles autos; evento 1, 
arquivo PORT_INST_IPL1, página 37, dos autos do inquérito policial).

Os autos foram devolvidos em 31.07.2013 (fl. 524 daqueles autos; 
evento 1, arquivo PORT_INST_IPL1, página 36, dos autos do inquérito 
policial).

Na mesma data, o ora réu protocolizou petição, instruída com 
documentos (fls. 526-527 daqueles autos; evento 1, arquivo PORT_
INST_IPL1, páginas 38-39, dos autos do inquérito policial).

O teor da referida petição é o seguinte:
“EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA DO TRA-

BALHO DA COMARCA DE GUARANIÇU – ESTADO DO PARANÁ.
Autos nº 00475/2005-053-09-00-5
[...]
M.R.P., qualificado, vem por seu advogado, respeitosamente, à presença de V. Exa. 

propor RENOVAÇÃO DO PEDIDO DE PENHORA VIA BACENJUD E DETRAN/PR 
na execução trabalhista que move em face de CONSELHO INDÍGENA REGIONAL DE 
GUARAPUAVA (RESERVA RIO DAS COBRAS), qualificado.

Viemos perante V. Exa. requerer a renovação da penhora via Bacenjud e Detran/PR e 
informar ainda que:

O processo encontra-se em atraso, tendo em vista, MM. Juiz, que as diligências quanto 
às pessoas dos sócios terão efeito se realizadas nos cartórios na cidade de Guarapuava – PR, 
onde a reclamada mantém convênios e contratos particulares e com o Estado.

Outro fato estranho é que os cartórios não informam por telefone dados pessoais dos 
gestores, portanto este procurador terá que diligenciar pessoalmente até a cidade.

Reitero que sejam penhorados quantos frutos bastem para o cumprimento da obrigação 
e que seja DETERMINADA E EFETUADA A PENHORA DE SAFRA DEPOSITADA, OU 
QUE VENHA A SER DEPOSITADA, LAVOURA mantida em arrendamento, pela COO-
PERATIVA COPROSSEL de Laranjeiras do Sul – PR – Av. Santos Dumont, 5235, São 
Francisco, Laranjeiras do Sul – PR, para com a reclamada.

Afirmo, MM. Juiz, sabendo de sua ponderação, que, para deslocamento e certidões, 
necessito de recursos os quais os reclamantes não despendem, portanto arcando este pro-
curador com os custos.

Entre ônibus, alimentação e pagamento das certidões, totaliza-se custo elevado, portan-
to o atraso na devolução ocorreu por falta de recursos para as buscas, e tive problema de 
saúde, o qual acabou, como consequência, em gastos com exames laboratoriais e consultas.

Reitero que seja acolhida a justificação no atraso da entrega dos autos e que sejam ex-
tintos os mandados de busca e comunicação à OAB/PR, informa este procurador, jamais 
tais fatos irão se repetir.

Nesses termos,
pede deferimento.
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Guaraniaçu, 31/julho/2013.
J.J.Z.
OAB/PR [omissis]”

O mandado de busca e apreensão foi expedido em 29.07.2013, 
por ordem do juiz do trabalho competente, que autorizou o diretor de 
secretaria a subscrevê-lo, o que efetivamente ocorreu (fl. 528 daqueles 
autos; evento 1, arquivo PORT_INST_IPL1, página 40, dos autos do 
inquérito policial).

No entanto, em 01.08.2013, o oficial de justiça avaliador federal 
firmou certidão, devolvendo o mandado à origem, sem necessidade de 
seu cumprimento, pois os autos mencionados já haviam sido devolvidos.

Feitos esses registros, passo a fazer a análise do caso.
É certo que, por duas vezes, J.J.Z. deixou de restituir os autos do 

processo de execução de sentença trabalhista que recebera, na qualidade 
de advogado, da Vara do Trabalho na qual ele tramitava.

Ele somente promoveu as devoluções dos referidos autos após o 
transcurso dos prazos que lhe foram assinados e somente após ter sido 
intimado para devolvê-los.

Entretanto, nos dois períodos durante os quais se manteve a falta de 
devolução dos autos, não havia nenhum prazo em aberto em favor da 
parte adversa àquela que, no referido processo de execução de sentença 
trabalhista, era representada pelo ora réu.

Dependia do manuseio dos autos, apenas, a condução das medidas 
constritivas, de interesse da parte exequente, a qual era patrocinada, no 
juízo trabalhista, pelo ora réu.

Ora, considerando que o delito de que trata o artigo 356 do Código 
Penal se insere na categoria dos delitos contra a administração da 
justiça, e considerando que são inclusive disponíveis os interesses da 
parte exequente, que era representada, no processo cujos autos não 
foram devolvidos, pelo ora réu, concluo que a conduta deste último, 
conquanto incorreta, não se ajusta, materialmente, ao sentido da norma 
penal com base na qual ele foi condenado.

Com efeito, não se pode falar em ofensa à administração da justiça 
se o advogado que não restituiu os autos que recebera patrocinava a 
causa de quem tinha interesse no andamento do processo de execução 
trabalhista, e se não havia nenhum prazo aberto em favor da parte 
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adversa nem medida processual do interesse desta última a ser tomada.
É claro que os autos do processo não pertencem ao advogado e que 

este tem o dever de devolvê-los, dentro do prazo que lhe é assinado.
No entanto, na situação em exame, não se vislumbra ofensa à 

administração da justiça.
Confira-se, a propósito, o julgado que traz a seguinte ementa:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO. SONEGAÇÃO DE 

PAPEL OU OBJETO DE VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA À ADMINIS-
TRAÇÃO DA JUSTIÇA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. RECURSO PROVIDO.

1. O trancamento da ação penal é medida excepcional, só admitida quando restar pro-
vada, de forma clara e precisa, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático 
ou 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.

2. Na hipótese, o processo foi restituído em 14.08.2013, apenas 09 (nove) dias após a 
data de publicação da intimação para sua devolução, no dia 05.08.2013.

3. Extrai-se, ainda, que, após a devolução dos autos, não houve nenhuma movimentação 
processual, tendo o processo sido mantido concluso por cerca de dois anos.

4. Com efeito, antes da carga efetuada pelo recorrente, já havia sido deferida liminar 
satisfativa, restando, assim, demonstrada a ausência de prejuízo decorrente da demora na 
devolução dos autos.

5. No entendimento desta Corte, não se tipifica o crime do art. 356 do Código Penal 
quando a ação do agente é incapaz de atingir a atuação normal e regular da administração 
da justiça.

6. Recurso em habeas corpus provido a fim de trancar a Ação Penal nº 1884-
56.2014.8.06.0123.” (RHC 72.056/CE, rel. Ministro Néfi Cordeiro, Sexta Turma, julgado 
em 14.06.2016, DJe 22.06.2016)

Diante da atipicidade material dos fatos imputados ao réu, impõe-se 
sua absolvição (Código de Processo Penal, artigo 386, inciso III).

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
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APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5003815-29.2014.4.04.7000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz
Rel. p/ acórdão: O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha

Apelante: C.A.C.
Advogados: Dr. Rene José Stupak

Dra. Telismara Aparecida Diniz Klimiont
Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Penal. Uso de documento público falso. Artigos 304 e 297 do 
Código Penal. Emigração para exercer atividade laboral. Deportação 
temporária. Uso do passaporte falso para renovação de visto de trabalho 
e convívio familiar. Inexigibilidade de conduta diversa. Excludente da 
culpabilidade. Posterior entrega espontânea do documento falso à 
autoridade policial. Ausência de lesividade.

Age sob o pálio da excludente da culpabilidade por inexigibilidade 
de conduta diversa quem, em razão de deportação temporária do país 
estrangeiro onde exercia atividade laboral lícita, utiliza passaporte 
falso com o exclusivo fim de renovar o visto de trabalho naquele país 
e manter o convívio familiar, retornando posteriormente ao território 
nacional e entregando espontaneamente o documento falso à autoridade 
policial brasileira.

Prevalência dos valores humanos contidos na Constituição Federal 
e na Declaração Universal dos Direitos do Homem, dando primazia 
à proteção do trabalho e à preservação da família, sobre as normas 
relativas ao controle do trânsito de pessoas pelas fronteiras nacionais, na 
ausência de prova de danos a terceiros ou obtenção de vantagens ilícitas 
e sem ofensa relevante ao bem jurídico tutelado pela norma penal.

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 maioria, vencido o relator, dar provimento à apelação, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.
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Porto Alegre, 06 de março de 2017.
Des. Federal Márcio Antônio Rocha, Relator para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Juiz Federal Adel Américo Dias de Oliveira: O Ministério 
Público Federal ofereceu denúncia em face de C.A.C., pelos seguintes 
fatos, assim narrados na inicial (evento 1 do processo originário):

“Em meados de setembro de 2006, em Curitiba/PR, o denunciado, de modo consciente 
e voluntário, concorreu para a falsificação de um passaporte brasileiro, ao determinar a 
confecção do documento a pessoa não identificada, mediante o pagamento de dinheiro, 
logrando obter o documento (fls. 56-622). De posse do passaporte falso, o denunciado o 
usou, também de maneira consciente e voluntária, em diversas oportunidades, no período 
de 22.09.2006 a 18.04.2011, na Argentina e na Nova Zelândia, além de no Brasil, para em-
preender viagem aérea do Brasil à Nova Zelândia e lá permanecer por meio de sucessivas 
renovações de vistos de trabalho, bem como para retornar ao Brasil, durante o período, 
conforme passa a ser detalhadamente imputado abaixo.

Com efeito, o denunciado, por volta do ano de 2003 ou 2004, havia emigrado do Brasil 
para a Nova Zelândia fazendo uso de seu passaporte original (passaporte de nº [omissis], fl. 
38 do IPL físico), tendo sido deportado daquele país provavelmente no ano de 2005 (deve 
ser a esse evento que se refere o registro da fl. 40).

Em razão disso, estando impedido de retornar à Nova Zelândia, o denunciado providen-
ciou, com pessoa não identificada (um tal de ‘A.’, conhecido de seu amigo ‘C.’), mediante 
pagamento de dinheiro, a confecção do passaporte falsificado de nº [omissis], em nome de 
C.D.R. (fls. 56-62), mas cujo titular verdadeiro era R.S.S. (fls. 13-14). Isto é, foi utilizado 
um passaporte verdadeiro, em nome de R.S.S., o qual foi adulterado para constar como 
titular C.D.R.

De posse do passaporte falso, o denunciado embarcou, em 9/2006, por via aérea, do 
Brasil para a Argentina. Ao sair do Brasil, apresentou o passaporte original, (em que pese 
não haver o registro da saída, nem com o passaporte original, nem com o falso – fls. 34-
35 –, é bem provável que o denunciado tenha saído do país com o passaporte original – o 
qual ainda estava dentro de validade –, como dito por ele em interrogatório policial – fl. 5).

Ao chegar na Argentina, de modo consciente e voluntário, como nas vezes seguintes, 
ele usou o passaporte falso, em 22 (fato 1) e 23.09.2006 (fato 2), perante as autoridades 
alfandegárias daquele país, com o que obteve a autorização de permanência como turista 
(fl. 58). Da Argentina, ele embarcou, por via aérea, com destino à Nova Zelândia. No dia 
24.09.2006 (fato 3), ele chegou à Nova Zelândia, onde fez uso do passaporte falso perante as 
autoridades alfandegárias daquele país, logrando obter autorização de permanência (fl. 58).

Na Nova Zelândia, o denunciado usou o documento falso por mais três vezes, em 
22.12.2006 (fato 4), 14.08.2007 (fato 5) e 15.11.2007 (fato 6), perante as autoridades al-
fandegárias daquele país, logrando obter vistos de trabalho (fls. 59-60).

O denunciado voltou ao Brasil e, depois, retornou à Nova Zelândia, sendo que, para 
sair do território nacional, dessa vez, ele fez uso do passaporte falsificado, perante as au-
toridades alfandegárias brasileiras, em 16.01.2008 (fato 7), cf. fl. 36. Ao chegar à Nova 
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Zelândia, o denunciado, em 18.01.2008 (fato 8), fez uso do documento falso mais uma 
vez, perante as autoridades alfandegárias daquele país, conseguindo obter autorização de 
permanência (fl. 60).

A partir daí, o denunciado usou o documento falso por mais quatro vezes na Nova Ze-
lândia, perante autoridades alfandegárias neozelandesas, em 18.06.2009 (fato 9), 10.06.2010 
(fato 10) e 18.04.2011 (fato 11), cf. fls. 61-62, logrando obter visto de trabalho, bem como 
em meados do mês de 5/2011 (fato 12), quando deixou o país com destino ao Brasil, onde, 
no desembarque, comunicou os fatos espontaneamente à Polícia Federal por crer que seria 
descoberta a falsidade no procedimento de imigração.”

O MPF imputou ao denunciado a prática dos delitos previstos no art. 
304 c/c art. 297, ambos do Código Penal. Requereu, ainda, a incidência 
do crime continuado entre os fatos 1, 2 e 3, entre os fatos 7 e 8 e entre 
os fatos 11 e 12, e a incidência do concurso material entre os diferentes 
crimes continuados.

A denúncia foi recebida em 18.02.2014 (evento 3 do processo 
originário).

Foi determinado o prosseguimento da instrução processual, em face 
da ausência de qualquer causa a ensejar a absolvição sumária do réu, 
oportunidade na qual os advogados constituídos foram intimados para 
indicar o endereço atualizado do réu (evento 38 do processo originário), 
sobrevindo informação que confirmou o endereço do denunciado na 
Nova Zelândia (evento 44 do processo originário).

Foi deferida e realizada audiência para interrogatório do réu por 
videoconferência (evento 84 do processo originário).

Regularmente instruído o feito, sobreveio sentença, publicada em 
29.12.2015 (evento 94 do processo originário), na qual foi julgada 
procedente a denúncia para condenar o réu pela prática, por 12 vezes, 
do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, na forma do art. 71, todos 
do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 
3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, e ao 
pagamento de 126 (cento e vinte e seis) dias-multa, no valor unitário 
de 1/8 (um oitavo) do salário mínimo, considerado o valor vigente em 
maio de 2011.

A pena de reclusão foi substituída por uma restritiva de direitos, 
consistente em prestação pecuniária no valor único de 3 (três) salários 
mínimos, e uma pena de multa, correspondente a 63 (sessenta e três) 
dias-multa, no valor unitário de 1/8 (um oitavo) do salário mínimo, 
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considerado o valor vigente em maio de 2011.
Em face do trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 

26.01.2016 (evento 101 do processo originário), o juízo de origem 
proferiu nova sentença (evento 105 do processo originário), na qual 
foi reconhecida a prescrição da pretensão punitiva quanto a todos os 
delitos ocorridos antes de 19.02.2010 (fato 01 ao fato 09), persistindo 
apenas as condenações do réu quanto ao uso do documento falso em 
10.06.2010, 18.04.2011 e maio de 2011 (fatos 10, 11 e 12).

As penas foram redimensionadas para 02 (dois) anos e 4 (quatro) 
meses de reclusão, em regime aberto, e 39 (trinta e nove) dias-multa, 
à razão unitária de 1/8 (um oitavo) do salário mínimo vigente à data 
do último fato delituoso. A pena privativa de liberdade foi substituída 
por uma pena restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária 
no valor único de 1 (um) salário mínimo, e uma pena de multa, 
correspondente a 19 (dezenove) dias-multa, no valor unitário de 1/8 
(um oitavo) do salário mínimo, considerado o valor vigente em maio 
de 2011.

O réu interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, em 
síntese, sustenta caracterizada a excludente de ilicitude, consubstanciada 
no estado de necessidade (art. 24 do Código Penal), pois necessitava 
ver a sua família, que permaneceu no exterior (evento 111 do processo 
originário).

Com contrarrazões (evento 117 do processo originário), subiram os 
autos ao Tribunal para julgamento.

O Ministério Público Federal ofertou parecer pelo desprovimento do 
recurso (evento 4).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de recurso 
de apelação interposto pelo réu em face de sentença na qual foi 
condenado como incurso nas sanções do art. 304 c/c art. 297, na forma 
do art. 71, todos do Código Penal.

Preliminarmente, e como já referido na sentença, aplica-se ao caso 
a lei brasileira, visto que se trata de hipótese de extraterritorialidade 
incondicionada (art. 7º, inc. I, alínea b, do Código Penal), não havendo 
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qualquer dúvida quanto à competência do juízo de origem para processar 
e julgar o feito, nos termos do art. 88 do Código de Processo Penal.

Registre-se, também, que a prescrição retroativa, reconhecida em 
decisão já transitada em julgado, limita o exame do mérito e das alegações 
defensivas aos fatos delituosos sobre os quais ainda permanece hígida a 
pretensão punitiva do Estado (fatos 10, 11 e 12 da denúncia).

Superadas essas questões, cumpre destacar que a sentença recorrida 
traz a seguinte fundamentação quanto à materialidade:

“2.3. Materialidade
A ocorrência dos fatos narrados na denúncia restou comprovada pelos documentos cons-

tantes das peças do Inquérito Policial nº 5016633-47.2013.4.04.7000 (IPL nº 182/2011), em 
especial pelo auto de apreensão do passaporte em nome de C.D.R., sob nº [omissis] (IPL, 
evento 11, p. 13), bem como pelo laudo de perícia criminal federal do passaporte (IPL, 
evento 11, p. 23-28), no qual se confirmou que o documento foi adulterado.

Observaram os peritos que
‘O passaporte questionado em nome de C.D.R. foi adulterado. A fotografia original foi 

retirada através da abertura produzida em formato de janela na película plástica original. A 
fotografia atual foi colada e a respectiva página recebeu uma segunda película plástica inau-
têntica. A página 2 original foi substituída pela atual, impressa com tecnologia jato de tinta.’

Os extratos juntados ao evento 11, p. 17-18 do inquérito policial, demonstram que o 
passaporte de número [omissis] pertencia originariamente a R.S.S.

Além disso, das fotocópias do passaporte juntadas aos autos do inquérito policial, 
verifica-se que ele foi utilizado da seguinte maneira:

(...)
Fato 10: uso do passaporte em 10.06.2010, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 

evento 11, p. 77-78).
Fato 11: uso do passaporte em 18.04.2011, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 

evento 11, p. 77-78).
O Ministério Público Federal indicou, ainda, a utilização do passaporte em maio de 

2011, perante as autoridades alfandegárias da Nova Zelândia, quando o réu deixou tal 
país com destino ao Brasil, onde, no desembarque, comunicou os fatos espontaneamente 
à Polícia Federal (Fato 12).

Quanto a esse fato, têm-se as declarações do réu em sede policial, no sentido de que saiu 
da Nova Zelândia com o passaporte falso, pois o passaporte verdadeiro já havia expirado 
(IPL, evento 11, p. 9).

Efetivamente, o documento de p. 49 do evento 11 do IPL demonstra que o passaporte 
original do réu ([omissis]) tinha como data de validade 17.12.2008. Portanto, estava com 
o prazo expirado quando da saída da Nova Zelândia em maio de 2011. Houve pedido de 
novo passaporte regular pelo réu apenas em data posterior, junho de 2011, consoante se 
depreende do documento de p. 48 do evento 11 do IPL. O passaporte falsificado, por sua 
vez ([omissis]), tinha como data de validade 05.09.2011 (IPL, evento 11, p. 72). Estava, 
pois, válido quando da saída da Nova Zelândia em maio de 2011. Por conseguinte, os do-
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cumentos acostados aos autos efetivamente comprovam que o réu somente pode ter saído 
daquele país com o passaporte falsificado.”

Resta evidenciada, portanto, a materialidade do crime previsto 
no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código Penal, quanto aos fatos 
remanescentes.

Quanto à autoria e ao dolo, a sentença recorrida traz a seguinte 
fundamentação:

“2.4. Autoria e dolo
Quanto à autoria do delito, também ficou devidamente comprovado que recai sobre a 

pessoa do réu.
A agente da Polícia Federal Fabíola Beatriz Leite Marra, em seu depoimento prestado 

no Departamento de Polícia Federal (IPL, evento 11, p. 7), declarou:
‘QUE se encontrava nesta data em serviço no setor de desembarque do Terminal 2 deste 

aeroporto, quando um passageiro apresentou-se, pedindo para falar com a depoente; QUE o 
passageiro se identificou como sendo C.A.C., apresentando seu documento de identidade; 
QUE o passageiro disse à depoente que estava chegando de viagem, vindo da Nova Zelândia, 
lá tendo permanecido por cinco anos; QUE o passageiro afirmou não possuir passaporte 
válido e que transportava um passaporte falso; QUE C.A.C. disse à depoente que já havia 
sido deportado da Nova Zelândia uma vez, tendo conseguido um passaporte falso, ainda 
no Brasil, para tentar nova imigração, o que conseguiu; QUE o passageiro afirmou que 
resolveu procurar a Polícia Federal, pois sabia que o controle de imigração no Brasil fora 
informatizado e que, se utilizasse o passaporte falso, seria descoberto, incorrendo em novo 
crime; QUE então decidiu confessar, pois seu passaporte verdadeiro estava expirado, não o 
trazendo consigo; QUE o passageiro também afirmou que sabia que o controle de entrada 
e saída de passageiros do Brasil havia sido informatizado; QUE, diante daquele quadro, 
decidiu conduzir o passageiro a esta unidade policial.’

Em audiência realizada por este juízo, Fabíola confirmou as informações declaradas 
em sede policial, ressaltando que recorda que C.A.C. chegou de uma viagem internacional, 
apresentou-se ao guichê da imigração para uma pessoa terceirizada, apresentando a carteira 
de motorista, não o passaporte. A contratada que trabalhava no guichê, então, veio até ela e 
apresentou o documento que havia recebido do réu, razão pela qual a depoente foi até o réu 
e questionou onde estava o passaporte e por que estava mostrando a carteira de motorista, 
já que a carteira de motorista não é um documento válido para viagens internacionais. 
Inicialmente ele disse que não tinha o passaporte, que havia vencido, mas acabou apresen-
tando um passaporte que, desde logo, declarou ser falso. Destacou, ainda, que a carteira de 
motorista apresentada estava no nome de C.A.C. (evento 69, VÍDEO3).

Constata-se, ainda, do interrogatório de C.A.C. na Polícia Federal (IPL, evento 11, p. 
8-10):

‘QUE chegou neste aeroporto nesta data, vindo da Nova Zelândia, onde estava residindo; 
QUE morou na Nova Zelândia por um período de cerca de cinco anos; QUE, anteriormente 
a esse período, já havia residido na Nova Zelândia por cerca de um ano e meio, tendo sido 
deportado; QUE, em razão da deportação, de acordo com as leis neozelandesas, precisaria 
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aguardar pelo período de cinco anos, até tentar imigrar novamente. QUE já se havia desfeito 
de todos os seus pertences quando tentou imigrar pela primeira vez, sendo que sua esposa 
e dois filhos residiam no Brasil; QUE um amigo do indiciado, que também havia sido de-
portado da Nova Zelândia, de nome C., mencionou ao indiciado que conhecia uma pessoa 
que poderia lhe ajudar nos trâmites de imigração; QUE C. passou o e-mail do indiciado 
para A., que encaminhou ao declarante uma mensagem informando um email e uma senha, 
pelo qual passaram a se comunicar; QUE o indiciado não se recorda desse e-mail; QUE o 
indiciado enviou alguns dados por e-mail, tendo ainda efetuado o depósito do equivalente a 
US$ 750,00 (setecentos e cinquenta dólares americanos); QUE um tempo depois recebeu o 
passaporte brasileiro em seu endereço, em nome de C.D.R.; QUE retornou à Nova Zelândia, 
embarcando com seu passaporte verdadeiro, lá conseguindo emprego fixo, todavia com o 
nome constante no passaporte falso; QUE trabalhava em uma vinícola, engarrafando vinhos; 
QUE, nesse período, sua esposa e seus filhos imigraram legalmente para a Nova Zelândia; 
QUE nenhuma pessoa da família do indiciado sabe que ele utilizou esse passaporte falso; 
QUE nesse período expirou-se o prazo de cinco anos estipulado pela lei neozelandesa para 
que o indiciado pudesse retornar; QUE, considerando que a família do indiciado já está 
estabelecida naquele país e levando-se em conta que nesse tempo qualificou-se para um 
emprego cujas vagas são frequentes na Nova Zelândia, decidiu retornar ao Brasil, a fim de 
obter legalmente novo passaporte, que lhe possibilitasse cadastrar-se para nova imigração 
legal; QUE seu passaporte verdadeiro já havia expirado, motivo pelo qual saiu da Nova 
Zelândia com o passaporte falso; QUE, aqui chegando, identificou-se à agente da Polícia 
Federal Fabíola, apresentando sua cédula de identidade e sua carteira de motorista, expli-
cando a situação; QUE a APF Fabíola conduziu então o indiciado a esta Delegacia; (...)’

Em seu interrogatório judicial (evento 84, VÍDEO4), corroborando as informações an-
teriormente declaradas à autoridade policial, C.A.C. confessou a prática delitiva, declarando 
que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. O réu descreveu que morava legalmente 
na Nova Zelândia, onde trabalhava, mas foi deportado para o Brasil. Aqui chegando, ou-
viu falar de alguém que fazia passaportes falsos. Ele ligou para essa pessoa, com quem se 
comunicava por e-mail, e recebeu as informações de uma conta para depósito do valor que 
teria que pagar. Afirmou ter pago, na época, 750 (setecentos e cinquenta) dólares americanos 
pelo passaporte, que foi enviado a ele pelo correio.

Portanto, é inconteste a autoria de C.A.C. quanto ao delito descrito no artigo 304 c/c o 
artigo 297 do Código Penal.

Os elementos de prova acima analisados indicam, ainda, a presença do dolo, consubs-
tanciado na vontade livre e consciente de fazer uso do passaporte que sabia ser falso.”

O conjunto probatório evidencia que o acusado, de forma livre e 
consciente, fez uso de documento público materialmente falso, ciente 
da falsidade.

Em suas razões recursais, o réu sustenta o que já havia argumentado 
em sede de alegações finais, no sentido de que cometeu os delitos como 
um ato extremo, pois era o único meio de prover o sustento da família, 
razão pela qual estaria comprovado o estado de necessidade.
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Dispõe o artigo 24 do Código Penal:
“Art. 24 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 

perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito 
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”

Da leitura do dispositivo, conclui-se que a caracterização do estado 
de necessidade implica situação excepcional, na qual o réu se obriga a 
praticar conduta penalmente típica para proteger direito do qual não se 
poderia exigir o sacrifício.

No caso dos autos, em que pese os fatos, aliados à confissão espontânea 
do réu, indicarem que o uso de documento falso não se destinava a 
outras práticas delitivas, além daquelas examinadas neste processo, 
o réu não conseguiu comprovar situação concreta de perigo atual ou 
iminente à sua pessoa ou à sua família que justificasse a conduta, muito 
menos sua impossibilidade de evitá-la por meios diversos e lícitos, ônus 
que lhe incumbia, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

No mesmo sentido, o parecer do Ministério Público Federal:
“No caso em comento, não houve comprovação, por parte da defesa, de que a falsificação 

do documento tenha se dado como a única forma possível de o apelante poder reencontrar 
a sua família.

Pelo contrário, o juízo sentenciante bem ressaltou que o apelante poderia ter aguardado 
no Brasil o decurso do prazo de proibição de ingresso na Nova Zelândia, apesar de possível 
sacrifício financeiro que a situação pudesse acarretar. Mesmo em se considerando que o 
ora apelante não tivesse outra forma de ingressar no país, a situação vivenciada não pode 
ser considerada extrema a ponto de justificar o cometimento do ilícito.”

Assim, não se revelam preenchidos os requisitos necessários para a 
incidência da excludente de ilicitude, razão pela qual deve ser mantida 
a condenação do réu.

Dosimetria da pena

Pena privativa de liberdade

Primeira fase
Considerando a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, 

a pena-base foi fixada no mínimo legal, ou seja, em 2 (dois) anos de 
reclusão.
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Segunda fase
Não há circunstâncias agravantes. Reconhecida a atenuante da 

confissão espontânea (art. 65, inc. III, alínea d, do Código Penal), mas 
que não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, nos termos da 
Súmula 231 do STJ.

Terceira fase
Presente a causa de aumento relativa ao crime continuado (art. 71 

do Código Penal), em razão dos três fatos delituosos remanescentes, 
a pena privativa de liberdade foi elevada em 1/6 (um sexto), restando 
definitivamente fixada em 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 
em face da ausência de causas de diminuição de pena, a ser cumprida 
em regime inicial aberto.

Pena de multa
Nada a reparar quanto à pena de multa, fixada em 39 (trinta e nove) 

dias-multa, à razão unitária de 1/8 (um oitavo) do salário mínimo 
vigente à data do último fato delituoso, considerando a renda declarada 
pelo réu quando de seu interrogatório (evento 84, VIDEO3).

Substituição da pena privativa de liberdade
A pena privativa de liberdade foi substituída por uma pena restritiva 

de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor único de 1 (um) 
salário mínimo, e uma pena de multa, correspondente a 19 (dezenove) 
dias-multa, no valor unitário de 1/8 (um oitavo) do salário mínimo.

Tais modalidades, como destacado em sentença, possuem maior 
eficácia e celeridade no seu cumprimento, considerando-se que o réu 
reside no exterior.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

VOTO REVISÃO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Revisei os autos e 
peço vênia ao exmo. relator para divergir.

O réu foi denunciado pelo crime de uso de um passaporte falso, no 
período de setembro/2006 a maio/2011, nos seguintes termos:

“Em meados de setembro de 2006, em Curitiba/PR, o denunciado, de modo consciente 
e voluntário, concorreu para a falsificação de um passaporte brasileiro, ao determinar a 
confecção do documento a pessoa não identificada, mediante o pagamento de dinheiro, 
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logrando obter o documento (fls. 56-622). De posse do passaporte falso, o denunciado o 
usou, também de maneira consciente e voluntária, em diversas oportunidades, no período 
de 22.09.2006 a 18.04.2011, na Argentina e na Nova Zelândia, além de no Brasil, para em-
preender viagem aérea do Brasil à Nova Zelândia e lá permanecer por meio de sucessivas 
renovações de vistos de trabalho, bem como para retornar ao Brasil, durante o período, 
conforme passa a ser detalhadamente imputado abaixo.

Com efeito, o denunciado, por volta do ano de 2003 ou 2004, havia emigrado do Brasil 
para a Nova Zelândia fazendo uso de seu passaporte original (passaporte de nº [omissis], fl. 
38 do IPL físico), tendo sido deportado daquele país provavelmente no ano de 2005 (deve 
ser a esse evento que se refere o registro da fl.40).

Em razão disso, estando impedido de retornar à Nova Zelândia, o denunciado providen-
ciou, com pessoa não identificada (um tal de ‘A.’, conhecido de seu amigo ‘C.’), mediante 
pagamento de dinheiro, a confecção do passaporte falsificado de nº [omissis], em nome de 
C.D.R. (fls. 56-62), mas cujo titular verdadeiro era R.S.S. (fls. 13-14). Isto é, foi utilizado 
um passaporte verdadeiro, em nome de R.S.S., o qual foi adulterado para constar como 
titular C.D.R.

De posse do passaporte falso, o denunciado embarcou, em 09/2006, por via aérea, do 
Brasil para a Argentina. Ao sair do Brasil, apresentou o passaporte original (em que pese 
não haver o registro da saída, nem com o passaporte original, nem com o falso – fls. 34-
35 –, é bem provável que o denunciado tenha saído do país com o passaporte original – o 
qual ainda estava dentro de validade –, como dito por ele em interrogatório policial – fl. 5).

Ao chegar na Argentina, de modo consciente e voluntário, como nas vezes seguintes, 
ele usou o passaporte falso, em 22 (fato 1) e 23.09.2006 (fato 2), perante as autoridades 
alfandegárias daquele país, com o que obteve a autorização de permanência como turista 
(fl. 58). Da Argentina, ele embarcou, por via aérea, com destino à Nova Zelândia. No dia 
24.09.2006 (fato 3), ele chegou à Nova Zelândia, onde fez uso do passaporte falso perante as 
autoridades alfandegárias daquele país, logrando obter autorização de permanência (fl. 58).

Na Nova Zelândia, o denunciado usou o documento falso por mais três vezes, em 
22.12.2006 (fato 4), 14.08.2007 (fato 5) e 15.11.2007 (fato 6), perante as autoridades al-
fandegárias daquele país, logrando obter vistos de trabalho (fls. 59-60).

O denunciado voltou ao Brasil e, depois, retornou à Nova Zelândia, sendo que, para 
sair do território nacional, dessa vez, ele fez uso do passaporte falsificado, perante as au-
toridades alfandegárias brasileiras, em 16.01.2008 (fato 7), cf. fl. 36. Ao chegar à Nova 
Zelândia, o denunciado, em 18.01.2008 (fato 8), fez uso do documento falso mais uma 
vez, perante as autoridades alfandegárias daquele país, conseguindo obter autorização de 
permanência (fl. 60).

A partir daí, o denunciado usou o documento falso por mais quatro vezes na Nova Ze-
lândia, perante autoridades alfandegárias neozelandesas, em 18.06.2009 (fato 9), 10.06.2010 
(fato 10) e 18.04.2011 (fato 11), cf. fls. 61-62, logrando obter visto de trabalho, bem como 
em meados do mês de 05/2011 (fato 12), quando deixou o país com destino ao Brasil, onde, 
no desembarque, comunicou os fatos espontaneamente à Polícia Federal por crer que seria 
descoberta a falsidade no procedimento de imigração.”

Na sentença, foi condenado pelos doze fatos, em continuidade 
delitiva, a 3 anos e 4 meses de reclusão e 126 dias-multa (evento 94). 
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Transitada em julgado a sentença para a acusação, o juízo reconheceu 
a prescrição da pretensão punitiva quanto aos nove primeiros fatos e 
reduziu as penas para 2 anos e 4 meses de reclusão e 19 dias-multa 
(evento 105).

A apelação defensiva alega a ocorrência de causa excludente de 
ilicitude, consistente no estado de necessidade, em razão de o apelante 
ter usado o passaporte falso para fins de reunir-se com sua família na 
Nova Zelândia.

A materialidade e a autoria são incontroversas, nos termos da 
fundamentação da sentença, da MM. Juíza Federal Dra. Carolina Moura 
Lebbos, cujo teor transcrevo para melhor compreensão dos fatos:

“2.3. Materialidade
A ocorrência dos fatos narrados na denúncia restou comprovada pelos documentos cons-

tantes das peças do Inquérito Policial nº 5016633-47.2013.4.04.7000 (IPL nº 182/2011), em 
especial pelo auto de apreensão do passaporte em nome de C.D.R., sob nº [omissis] (IPL, 
evento 11, p. 13), bem como pelo laudo de perícia criminal federal do passaporte (IPL, 
evento 11, p. 23-28), no qual se confirmou que o documento foi adulterado.

Observaram os peritos que
‘O passaporte questionado em nome de C.D.R. foi adulterado. A fotografia original foi 

retirada através da abertura produzida em formato de janela na película plástica original. A 
fotografia atual foi colada e a respectiva página recebeu uma segunda película plástica inau-
têntica. A página 2 original foi substituída pela atual, impressa com tecnologia jato de tinta.’

Os extratos juntados ao evento 11, p. 17-18 do inquérito policial, demonstram que o 
passaporte de número [omissis] pertencia originariamente a R.S.S.

Além disso, das fotocópias do passaporte juntadas aos autos do inquérito policial, 
verifica-se que ele foi utilizado da seguinte maneira:

Fato 1: uso do passaporte em 22.09.2006, perante as autoridades alfandegárias da Ar-
gentina (IPL, evento 11, p. 74).

Fato 2: uso do passaporte em 23.09.2006, perante as autoridades alfandegárias da Ar-
gentina (IPL, evento 11, p. 74).

Fato 3: uso do passaporte em 24.09.2006, perante as autoridades alfandegárias da Nova 
Zelândia (IPL, evento 11, p. 74).

Fato 4: uso do passaporte em 22.12.2006, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 75-76).

Fato 5: uso do passaporte em 14.08.2007, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 75-76).

Fato 6: uso do passaporte em 15.11.2007, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 75-76).

Fato 7: uso do passaporte em 16.01.2008, perante as autoridades alfandegárias brasileiras 
(IPL, evento 11, p. 47).

Fato 8: uso do passaporte em 18.01.2008, perante as autoridades alfandegárias da Nova 
Zelândia (IPL, evento 11, p. 76).
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Fato 9: uso do passaporte em 18.06.2009, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 77-78).

Fato 10: uso do passaporte em 10.06.2010, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 77-78).

Fato 11: uso do passaporte em 18.04.2011, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 77-78).

O Ministério Público Federal indicou, ainda, a utilização do passaporte em maio de 
2011, perante as autoridades alfandegárias da Nova Zelândia, quando o réu deixou tal 
país com destino ao Brasil, onde, no desembarque, comunicou os fatos espontaneamente 
à Polícia Federal (Fato 12).

Quanto a esse fato, têm-se as declarações do réu em sede policial, no sentido de que saiu 
da Nova Zelândia com o passaporte falso, pois o passaporte verdadeiro já havia expirado 
(IPL, evento 11, p. 9).

Efetivamente, o documento de p. 49 do evento 11 do IPL demonstra que o passaporte 
original do réu ([omissis]) tinha como data de validade 17.12.2008. Portanto, estava com 
o prazo expirado quando da saída da Nova Zelândia em maio de 2011. Houve pedido de 
novo passaporte regular pelo réu apenas em data posterior, junho de 2011, consoante se 
depreende do documento de p. 48 do evento 11 do IPL. O passaporte falsificado, por sua 
vez ([omissis]), tinha como data de validade 05.09.2011 (IPL, evento 11, p. 72). Estava, 
pois, válido quando da saída da Nova Zelândia em maio de 2011. Por conseguinte, os do-
cumentos acostados aos autos efetivamente comprovam que o réu somente pode ter saído 
daquele país com o passaporte falsificado.

Ademais, no seu interrogatório em juízo (evento 84, VÍDEO4), o réu afirma que, apesar 
de não possuir a anotação exata das datas, imagina que sejam as narradas na denúncia, 
uma vez que pegou visto pela mesma companhia várias vezes, imaginando, então, que as 
datas conferem.

Portanto, resta evidenciada a materialidade do delito tipificado no artigo 304 c/c o artigo 
297 do Código Penal, praticado por 12 vezes, conforme acima descrito.

2.4. Autoria e dolo
Quanto à autoria do delito, também ficou devidamente comprovado que recai sobre a 

pessoa do réu.
A agente da Polícia Federal Fabíola Beatriz Leite Marra, em seu depoimento prestado 

no Departamento de Polícia Federal (IPL, evento 11, p. 7), declarou:
‘QUE se encontrava nesta data em serviço no setor de desembarque do Terminal 2 deste 

aeroporto, quando um passageiro apresentou-se, pedindo para falar com a depoente; QUE o 
passageiro se identificou como sendo C.A.C., apresentando seu documento de identidade; 
QUE o passageiro disse à depoente que estava chegando de viagem, vindo da Nova Zelândia, 
lá tendo permanecido por cinco anos; QUE o passageiro afirmou não possuir passaporte 
válido e que transportava um passaporte falso; QUE C.A.C. disse à depoente que já havia 
sido deportado da Nova Zelândia uma vez, tendo conseguido um passaporte falso, ainda 
no Brasil, para tentar nova imigração, o que conseguiu; QUE o passageiro afirmou que 
resolveu procurar a Polícia Federal, pois sabia que o controle de imigração no Brasil fora 
informatizado e que, se utilizasse o passaporte falso, seria descoberto, incorrendo em novo 
crime; QUE então decidiu confessar, pois seu passaporte verdadeiro estava expirado, não o 
trazendo consigo; QUE o passageiro também afirmou que sabia que o controle de entrada 
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e saída de passageiros do Brasil havia sido informatizado; QUE, diante daquele quadro, 
decidiu conduzir o passageiro a esta unidade policial.’

Em audiência realizada por este juízo, Fabíola confirmou as informações declaradas 
em sede policial, ressaltando que recorda que C.A.C. chegou de uma viagem internacional, 
apresentou-se ao guichê da imigração para uma pessoa terceirizada, apresentando a carteira 
de motorista, não o passaporte. A contratada que trabalhava no guichê, então, veio até ela e 
apresentou o documento que havia recebido do réu, razão pela qual a depoente foi até o réu 
e questionou onde estava o passaporte e por que estava mostrando a carteira de motorista, 
já que a carteira de motorista não é um documento válido para viagens internacionais. 
Inicialmente ele disse que não tinha o passaporte, que havia vencido, mas acabou apresen-
tando um passaporte que, desde logo, declarou ser falso. Destacou, ainda, que a carteira de 
motorista apresentada estava no nome de C.A.C. (evento 69, VÍDEO3).

Constata-se, ainda, do interrogatório de C.A.C. na Polícia Federal (IPL, evento 11, p. 
8-10):

‘QUE chegou neste aeroporto nesta data, vindo da Nova Zelândia, onde estava residindo; 
QUE morou na Nova Zelândia por um período de cerca de cinco anos; QUE, anteriormente 
a esse período, já havia residido na Nova Zelândia por cerca de um ano e meio, tendo sido 
deportado; QUE, em razão da deportação, de acordo com as leis neozelandesas, precisaria 
aguardar pelo período de cinco anos, até tentar imigrar novamente. QUE já se havia desfeito 
de todos os seus pertences quando tentou imigrar pela primeira vez, sendo que sua esposa 
e dois filhos residiam no Brasil; QUE um amigo do indiciado, que também havia sido de-
portado da Nova Zelândia, de nome C., mencionou ao indiciado que conhecia uma pessoa 
que poderia lhe ajudar nos trâmites de imigração; QUE C. passou o e-mail do indiciado 
para A., que encaminhou ao declarante uma mensagem informando um e-mail e uma senha, 
pelo qual passaram a se comunicar; QUE o indiciado não se recorda desse e-mail; QUE o 
indiciado enviou alguns dados por e-mail, tendo ainda efetuado o depósito do equivalente a 
US$ 750,00 (setecentos e cinquenta dólares americanos); QUE um tempo depois recebeu o 
passaporte brasileiro em seu endereço, em nome de C.D.R.; QUE retornou à Nova Zelândia, 
embarcando com seu passaporte verdadeiro, lá conseguindo emprego fixo, todavia com o 
nome constante no passaporte falso; QUE trabalhava em uma vinícola, engarrafando vinhos; 
QUE, nesse período, sua esposa e seus filhos imigraram legalmente para a Nova Zelândia; 
QUE nenhuma pessoa da família do indiciado sabe que ele utilizou esse passaporte falso; 
QUE nesse período expirou-se o prazo de cinco anos estipulado pela lei neozelandesa para 
que o indiciado pudesse retornar; QUE, considerando que a família do indiciado já está 
estabelecida naquele país e levando-se em conta que nesse tempo qualificou-se para um 
emprego cujas vagas são frequentes na Nova Zelândia, decidiu retornar ao Brasil, a fim de 
obter legalmente novo passaporte, que lhe possibilitasse cadastrar-se para nova imigração 
legal; QUE seu passaporte verdadeiro já havia expirado, motivo pelo qual saiu da Nova 
Zelândia com o passaporte falso; QUE, aqui chegando, identificou-se à agente da Polícia 
Federal Fabíola, apresentando sua cédula de identidade e sua carteira de motorista, expli-
cando a situação; QUE a APF Fabíola conduziu então o indiciado a esta Delegacia; (...)’

Em seu interrogatório judicial (evento 84, VÍDEO4), corroborando as informações 
anteriormente declaradas à autoridade policial, C.A.C. confessou a prática delitiva, de-
clarando que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros. O réu descreveu que morava 
legalmente na Nova Zelândia, onde trabalhava, mas foi deportado para o Brasil. Aqui che-
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gando, ouviu falar de alguém que fazia passaportes falsos. Ele ligou para essa pessoa, com 
quem se comunicava por e-mail, e recebeu as informações de uma conta para depósito do 
valor que teria que pagar. Afirmou ter pago, na época, 750 (setecentos e cinquenta) dólares 
americanos pelo passaporte, que foi enviado a ele pelo correio.

Portanto, é inconteste a autoria de C.A.C. quanto ao delito descrito no artigo 304 c/c o 
artigo 297 do Código Penal.

Os elementos de prova acima analisados indicam, ainda, a presença do dolo, consubs-
tanciado na vontade livre e consciente de fazer uso do passaporte que sabia ser falso.”

A tese defensiva recursal cinge-se à alegação do estado de necessidade 
como causa excludente da ilicitude.

Primeiramente, observo que foi extinta a punibilidade, pela prescrição 
retroativa da pretensão punitiva, em relação aos nove primeiros fatos, 
remanescendo sob análise apenas os três últimos: fato 10 – uso do 
passaporte em 10.06.2010, para obtenção de visto de trabalho (IPL, 
evento 11, p. 77-78); fato 11 – uso do passaporte em 18.04.2011, para 
obtenção de visto de trabalho (IPL, evento 11, p. 77-78); fato 12 – uso 
do passaporte em maio de 2011, perante as autoridades alfandegárias da 
Nova Zelândia, quando o réu deixou aquele país com destino ao Brasil, 
onde, no desembarque, comunicou os fatos espontaneamente à Polícia 
Federal.

Dessarte, observa-se que foi extinta a punibilidade quanto a todos os 
fatos relativos ao uso do documento perante as autoridades alfandegárias 
argentina e brasileira, bem como em relação às primeiras obtenções 
de visto de trabalho, remanescendo sub judice apenas duas renovações 
de visto de trabalho junto à autoridade neozelandesa e a utilização do 
documento no momento do embarque rumo ao Brasil, quando o réu, 
no desembarque, procurou espontaneamente a autoridade policial 
brasileira para relatar o fato e entregar o documento.

Não obstante o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva 
quanto à maioria dos fatos, remanescendo a persecução tão somente 
quanto aos três últimos, observo que a própria sentença reconheceu, 
ao aplicar a continuidade delitiva, que a conduta do réu teve um único 
objetivo, verbis:

“No presente caso, embora entre os fatos 1, 2 e 3 e os fatos 5 e 6, bem como entre os 
fatos 7 e 8 e o grupo formado pelos fatos 9, 10, 11 e 12, tenham decorrido lapsos temporais 
algumas vezes de até 1 (um) ano, verifica-se que os fatos englobados em todo o período de 
tempo estão todos insertos em um mesmo contexto de viagem, ingresso no país e validação 
sucessiva do visto de trabalho do denunciado, conforme o prazo de validade desses vistos.
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Com efeito, não obstante o tempo decorrido entre alguns dos fatos, observa-se que todas 
as condutas de uso do passaporte falso ocorreram dentro de um mesmo e único contexto, 
com a exclusiva finalidade de permanência e exercício de atividade laborativa no exterior.”

Portanto, restou assentado na fundamentação da sentença, já transitada 
em julgado para a acusação, que a motivação foi “a exclusiva finalidade 
de permanência e exercício de atividade laborativa”. Acrescente-se, 
por relevante, que a essa circunstância soma-se o fato de que a família 
aparentemente se encontrava também na Nova Zelândia.

Dessas premissas decorrem outras, igualmente importantes, na 
medida em que se percebe não haver intenção de causar danos a 
terceiros, nem obter vantagens ilícitas.

O uso do passaporte falso, nos termos em que ocorrido e conforme 
as provas produzidas, não visava à ocultação de crime anterior nem 
à preparação de crime futuro, tampouco tinha o objetivo de fugir à 
aplicação da lei penal brasileira, pois não há notícia de que o réu possua 
outros registros criminais, consoante certidões juntadas aos eventos 4, 
12 e 15 de origem.

Tais conclusões são ainda corroboradas pela circunstância de o réu 
ter espontaneamente procurado a autoridade policial para entregar o 
documento contrafeito, bem como ter confessado integralmente os 
fatos, inclusive em juízo.

O motivo pelo qual o réu havia sido temporariamente deportado 
da Nova Zelândia (e que ensejou a aquisição do documento falso para 
poder retornar) não restou esclarecido nos autos, de modo que sobre ele 
não é possível formular juízo valorativo.

A tais fundamentos soma-se outro, referente a bem jurídico de 
valor indiscutível, a família, à qual é destinada proteção em várias 
disposições constitucionais, referentes aos direitos fundamentais 
individuais (v.g. art. 5º, XXVI e LXIII) e sociais (art. 7º, IV, XII; art. 
203, I), e, especialmente, dedicando-lhe capítulo próprio (Capítulo VII 
– Da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso), cujo 
art. 226 preceitua:

“Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.”

Aliás, trata-se de princípio supranacional, cristalizado no artigo 16 
da Declaração Universal dos Direitos do Homem:
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“Artigo 16. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 
nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam 
de iguais direitos em relação ao casamento, à sua duração e à sua dissolução.

§ 1º O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.
§ 2 ºA família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 

da sociedade e do Estado.”

Necessariamente deflui da Declaração Universal, sob a ótica da 
proteção do núcleo natural familiar, a inviabilidade, salvo justificativas 
jurídicas sérias ainda a se imaginar (v.g. perigo à segurança pública, 
risco elevado à integridade de pessoas ou à saúde, etc.), de se eleger 
punições que, aceitando a permanência de parte do núcleo familiar sob 
determinada jurisdição, inviabilizem a permanência da integridade do 
núcleo familiar. A punição para ocorrência desse jaez deve ser sancionada 
por penas diversas, quiçá similares àquelas reservadas aos próprios 
nacionais que pratiquem crime semelhante, e que, na generalidade dos 
sistema jurídicos dos diferentes países, punem o cidadão, mas jamais o 
obrigariam a deixar o país.

No caso, a relevância da questão transparece na circunstância de a 
defesa ter elegido, como único argumento do pedido absolutório, o fato 
de que o réu “necessitava retornar para a Nova Zelândia, pelo sustento 
de sua família. Assim, não poderia sacrificar o sustento de sua família, 
havendo justificativa para a utilização do passaporte falso” (alegações, 
evento 92).

 Não por acaso, o Exmo. Procurador da República Dr. Alessandro 
José Fernandes de Oliveira, que originalmente atuou na fase de 
investigação, com rara e sensível percepção, ofereceu manifestação 
pelo arquivamento do inquérito, merecendo destaque o seguinte trecho:

“Inicialmente, observa-se que o investigado fez uso do documento falso para poder 
ingressar na Nova Zelândia para trabalhar, não havendo nos autos qualquer notícia dando 
conta de que ele tenha ingressado naquele país para cometer algum crime.

(...)
O artigo 1º da Lei 9.474, de julho de 1997, enumera as hipóteses nas quais o indivíduo 

deve ser reconhecido como refugiado.
No presente caso, apesar de não haver os requisitos legais para o investigado ser con-

siderado um refugiado, deve ser aplicada a referida lei por analogia, uma vez que C.A.C. é 
uma pessoa de origem simples e adentrou na Nova Zelândia para buscar emprego, ou seja, 
para conseguir um meio de subsistência, certamente por não o ter encontrado neste país.

Dessa forma, tendo em vista que a legislação brasileira optou por não punir o estran-
geiro que entra no país utilizando documento falso com a justificativa de ter sido obrigado 
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a deixar o seu país de origem por grave violação de direitos humanos, não é coerente que 
puna o brasileiro que utiliza documento falso para ingressar em outro país para conseguir 
algum emprego, tendo em vista que não encontrou um meio de subsistência no Brasil.

Ressalta-se ainda a incoerência que seria se o Judiciário brasileiro condenasse crimi-
nalmente um indivíduo que simplesmente utilizou um documento adulterado pra emigrar 
para outro país para obter um trabalho lícito e sustentar sua família, enquanto concede 
asilo político e nega extradição de outro indivíduo condenado criminalmente pela prática 
de quatro homicídios.” (evento 1, inic1, do IPL 5016633-47.2013.4.04.7000)

Em que pese a manifestação não ter sido acolhida pelo juízo 
no despacho proferido no evento 3 daquele procedimento, tendo a 
instância superior do Ministério Público designado outro procurador 
para prosseguir na persecução penal (idem, evento 17), a instrução 
que se seguiu confirmou, in totum, os fundamentos e as conclusões 
inicialmente destacados pelo Exmo. Procurador Alessandro José 
Fernandes de Oliveira.

Consoante o teor do interrogatório do réu perante a autoridade policial, 
em 20.05.2011, no evento 11 do IPL, já transcrito na fundamentação 
da sentença, acima reproduzida, e posteriormente confirmado em 
juízo (evento 84 de origem), ele informou ser casado e ter dois filhos, 
sendo que a esposa e os filhos haviam emigrado legalmente para a 
Nova Zelândia. Por isso, visando a continuar o exercício da atividade 
laborativa que exercia naquele país e manter a família unida, durante o 
período de 5 anos da deportação temporária, optou por retornar àquele 
país utilizando documento falso. Expirado tal lapso, voltou ao Brasil, 
com o objetivo de obter novo passaporte autêntico em seu nome e 
regularizar a sua situação, tendo comparecido espontaneamente perante 
a Polícia Federal, explicando os fatos.

A versão do réu foi corroborada pelo depoimento da agente da Polícia 
Federal Fabíola Beatriz Leite Marra, que, na data do fato, se encontrava 
em serviço no Setor de Desembarque do Terminal 2 do Aeroporto de 
Guarulhos, de cujo teor destaco:

“(...) Que se encontrava nesta data em serviço no setor de desembarque do Terminal 2 
deste aeroporto, quando um passageiro apresentou-se pedindo para falar com a depoente; que 
o passageiro se identificou como sendo C.A.C., apresentando seu documento de identidade; 
que o passageiro disse à depoente que estava chegando de viagem vindo da Nova Zelândia, 
lá tendo permanecido por cinco anos; que o passageiro afirmou não possuir passaporte válido 
e que transportava um passaporte falso; (...).” (evento 11 do IPL)
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Outrossim, igualmente importante é a constatação de que o documento 
falso, além das razoáveis e relevantes justificativas apresentadas pelo 
réu e confirmadas pela prova, sem elementos indicativos de ter sido 
usado para outros fins ilícitos ou ter causado algum dano, serviu, 
essencialmente, apenas como instrumento para transpor a fronteira 
internacional.

A compartimentalização nacional dos espaços decorre de mera 
convenção e conveniência dos Estados na administração de seus 
interesses. Contudo, o Estado é sempre meio, não um fim em si mesmo, 
e tais convenções, ao menos no campo do Direito Penal, não devem ser 
valoradas acima dos direitos humanos.

Nesse sentido, a precisa lição do jurista Antonio Augusto Cançado 
Trindade, juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 1994 a 
2008 e atualmente juiz do Tribunal Internacional de Justiça:

“34. Como tivemos ocasião de observar em recente livro sobre a matéria, nos tratados 
e instrumentos de proteção internacional dos direitos da pessoa humana, ‘a reciprocidade 
é suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre public. Tais 
tratados incorporam obrigações de caráter objetivo, que transcendem os meros compromissos 
recíprocos entre as partes. Voltam-se, em suma, à salvaguarda dos direitos do ser humano, e 
não dos direitos dos Estados, na qual exerce função-chave o elemento do ‘interesse público’ 
comum ou geral (ou ordre public). Toda a evolução jurisprudencial quanto à interpretação 
própria dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontra-se orientada 
nesse sentido. Aqui reside um dos traços marcantes que refletem a especificidade dos tratados 
de proteção internacional dos direitos humanos’.

(...)
Assim, no plano global, em virtude do artigo 2(1) do Pacto de Direitos Civis e Políticos 

das Nações Unidas de 1966, os Estados-partes assumem a obrigação de respeitar e assegurar 
(‘to respect and to ensure’) os direitos protegidos.

(...)
36. Sob o artigo 2 do Pacto, desse modo, os Estados-partes se comprometem, primei-

ramente, a ‘respeitar’ os direitos consagrados, ao não violá-los; e, em segundo lugar, a 
‘assegurar’ tais direitos, o que deles requer todas as providências necessárias para possibi-
litar aos indivíduos o exercício ou gozo dos direitos garantidos. Essas providências podem 
incluir a eliminação de obstáculos governamentais e ‘possivelmente também privados’ 
ao gozo daqueles direitos (...).” (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de 
direito internacional dos direitos humanos. v. I. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 
p. 290-291)

Em artigo mais recente, o jurista destaca que o fenômeno da 
“globalização” serviu para abrir as fronteiras ao capital, mas não 
necessariamente às pessoas:
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“Com efeito, a atual recessão econômica mundial veio agravar as disparidades já insu-
portáveis entre países industrializados e países em desenvolvimento, no plano internacional, 
e entre diferentes setores da sociedade, no plano interno. Lamentavelmente têm crescido, 
em distintos continentes, a humilhação do desemprego, assim como, de modo alarmante, 
a pobreza extrema. Em tempos de ‘globalização’ da economia, as fronteiras passaram a se 
abrir à livre circulação de capitais, inversões, bens e serviços, mas não necessariamente das 
pessoas, dos seres humanos. A crescente concentração de renda e poder em escala mundial, 
a acompanhar pari passu a chamada ‘globalização’, em meio à glorificação do mercado, 
passou a acarretar o trágico aumento – estatisticamente comprovado – dos marginalizados 
e excluídos em todas as partes do mundo, nesta mais recente manifestação de um perverso 
neodarwinismo social.

(...)
Paralelamente à chamada ‘globalização’ da economia, a desestabilização social tem 

gerado uma pauperização cada vez maior das camadas desfavorecidas da sociedade (e, com 
isso, as crescentes marginalização e exclusão sociais), ao mesmo tempo em que se verifica 
o debilitamento do controle do Estado sobre os fluxos de capital e bens e sua incapacidade 
de proteger os membros mais débeis ou vulneráveis da sociedade (e.g., os trabalhadores 
migrantes, os refugiados e deslocados, dentre outros). Os desprovidos da proteção do poder 
público não raro emigram ou fogem; desse modo, a própria ‘globalização’ da economia gera 
um sentimento de insegurança humana, além da xenofobia e dos nacionalismos, reforçando 
os controles fronteiriços e ameaçando potencialmente todos os que buscam ingresso em 
outro país.

Os avanços logrados pelos esforços e sofrimentos das gerações passadas, inclusive 
os avanços que eram considerados como uma conquista definitiva da civilização, como o 
direito de asilo, passam hoje por um perigoso processo de erosão, como o revelam os mais 
de 80 milhões de refugiados e deslocados internos em diferentes latitudes. Assim, contra-
ditoriamente, a chamada ‘globalização’ econômica tem sido acompanhada pela alarmante 
erosão da capacidade dos Estados de proteger os direitos econômicos, sociais e culturais 
dos seres humanos sob suas respectivas jurisdições.” (CANÇADO TRINDADE, Antonio 
Augusto. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos humanos no início 
do século XXI. Disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digi-
tal_xxxiii_curso_derecho_internacional_2006_antonio_augusto_cancado_trindade.pdf>)

Dessarte, o julgamento da falsidade praticada com o único objetivo 
de transpor a fronteira para exercer atividade laborativa lícita e manter 
a família unida deve considerar, acima do ato formalmente antijurídico, 
os valores humanos e sociais que estavam em risco naquele momento.

Embora a defesa alegue a excludente de ilicitude do estado de 
necessidade, entendo que a situação não se enquadra exatamente no art. 
24 do Código Penal, que prevê:

“Art. 24 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito 
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.”
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Observa-se que o referido dispositivo estabelece, como requisito 
para o reconhecimento da excludente da ilicitude, a presença de “perigo 
atual” que o agente “não provocou por sua vontade”. Essas circunstâncias 
de fato não foram demonstradas suficientemente nos autos, sendo certo 
que competia à defesa a prova de sua alegação (art. 156 do Código de 
Processo Penal), de modo que não merece acolhimento a tese excludente 
da ilicitude.

A situação, portanto, melhor se amolda à hipótese de incidência 
de causa supralegal de exclusão da culpabilidade, consistente na 
inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não era razoável exigir 
que o réu permanecesse por vários anos longe do convívio familiar e 
sem poder exercer a sua atividade laborativa habitual, com a qual provia 
seu sustento e o de familiares.

A aplicabilidade jurídica de tal causa excludente foi admitida pelo 
Superior Tribunal de Justiça em caso símil, como demonstra a ementa 
do seguinte julgado, que negou provimento ao recurso da acusação:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE PASSAPORTE 
FALSO. BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA NO EXTERIOR. INEXIGIBI-
LIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. Desconstituir o entendimento firmado pelo tribunal recorrido, acerca da 
existência de elementos aptos a justificar a aplicação da causa supralegal de exclusão da cul-
pabilidade, consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, qual seja, a necessidade 
de encontrar emprego digno, para garantir melhores condições de vida, exige o reexame do 
conjunto fático-probatório, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp 1.459.899/RJ, rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.03.2016)

Outrossim, destaco também a existência de precedente deste Tribunal 
Regional Federal, em caso análogo:

“PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AM-
BOS DO CÓDIGO PENAL). PASSAPORTE CONTRAFEITO. CONTROLE MIGRATÓ-
RIO. RÉU ESTRANGEIRO. DEPORTAÇÃO IMINENTE. RISCO DE PUNIÇÃO SEVERA 
POR DESERÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DA 
CULPABILIDADE. Age sob o pálio da excludente da culpabilidade por inexigibilidade 
de conduta diversa o réu que, diante da iminente deportação em face da expiração de seu 
visto de permanência em território nacional, busca transpor a fronteira mediante uso de 
passaporte falso, visando evitar o retorno ao país de origem, ante o risco de condenação 
à pena de morte por ter desertado para fugir da guerra, depois de ter perdido nela toda a 
sua família.” (TRF4, ACR 2009.70.02.002748-0, 7ª Turma, Des. Federal Márcio Antônio 
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Rocha, u., D.E. 02.06.2011)

Transcrevo excerto da fundamentação do voto que proferi no 
mencionado precedente:

“Os problemas humanos por vezes não se diluem em raciocínios lógicos, tomados na 
cadeira confortável do espectador, alheio ao drama das circunstâncias. O problema da imi-
gração afeta países e pessoas, não sendo exclusivo do Brasil ou de Uganda. Corporifica-se 
nesse problema o embate entre o ideal da felicidade humana e os conceitos de fronteira e 
nacionalidade, estes impondo ao homem um destino definido pelo território em que nasce, 
enquanto o ideal questiona o infortúnio de não ter nascido além-mar.

A existência desse drama, em fronteiras e países, faz surgir máfias voltadas exclusiva-
mente à exploração dessa mazela humana, envolvendo o estrangeiro em um manto obscuro 
em que a última chance, a de desespero, é confiar em pessoas que, sabe-se, não passam 
recibo, que não têm palavra. Apenas uma certeza, não há outra chance. É esse pouco, o 
falsum, ou nada. Melhor, ou se consegue a permanência regular ou não, ou volta-se para 
a dor, para o sofrimento, para a luta civil, conhece-se a morte na terra mãe. Aí a razão da 
inexigibilidade de conduta diversa, pois a dor humana pesa mais na balança que o falsum 
cometido, falso, aliás, que, na maioria dos casos, não teria qualquer chance de transpor os 
mecanismos de controle das fronteiras. É o caso dos autos: o réu, com a precariedade da 
falsificação, certamente seria surpreendido pela polícia de fronteiras. A falsidade, antes de 
ocultar e auxiliar, denunciava o réu silenciosamente, sussurrando à autoridade a notória au-
sência ‘dos elementos de segurança presentes em documentos autênticos’ (sic, perícia, fl. 29).

Conforme preleciona Fernando Capez:
‘De acordo com a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, de Frank, 

para que se possa considerar alguém culpado do cometimento de alguma infração penal, 
é necessário que esta tenha sido praticada em condições e circunstâncias normais, pois do 
contrário não será possível exigir do sujeito conduta diversa da que, efetivamente, acabou 
praticando.

Consiste [a exigibilidade de conduta diversa] na expectativa social de um comportamento 
diferente daquele que foi adotado pelo agente. Somente haverá exigibilidade de conduta 
diversa quando a coletividade podia esperar do sujeito que tivesse atuado de outra forma.’ 
(Curso de Direito Penal: Parte Geral. v. 1. Saraiva, 2005. p. 315)

Não há notícia de que o réu tenha cometido outros ilícitos. Pautada pelo humano 
sentimento de autopreservação, a conduta do réu não extrapolou os meios minimamente 
necessários, que tinham como meta optata não o falso, mas a razoável felicidade, busca 
precípua de toda vida humana. Não tendo sido ele o autor do falso, nem tendo a investiga-
ção qualquer preocupação nesse sentido, o mero uso do documento, no caso, não é punível 
criminalmente. As consequências até aqui, bem como as da eventual deportação, já são o 
tanto quanto sérias ao caso.”

Em conclusão, ausente prejuízo relevante, entendo que o réu deve ser 
absolvido, com base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, 
reconhecendo-se no caso a inexigibilidade de conduta diversa.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
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VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: Pedi vista 
para melhor exame da situação fática dos autos, especialmente quanto 
à caracterização da excludente de culpabilidade da inexigibilidade de 
conduta diversa, e, detidamente analisado o processo, peço vênia para 
divergir do e. relator, acompanhando o entendimento exarado no voto 
revisão do Des. Márcio Antônio Rocha.

Ressalto, inicialmente, que, após reconhecida a prescrição retroativa, 
permanece o julgamento do réu para os seguintes fatos a ele imputados 
na denúncia: (i) fato 10 – uso do passaporte em 10.06.2010, para 
obtenção de visto de trabalho (IPL, evento 11, p. 77-78); (ii) fato 11 – 
uso do passaporte em 18.04.2011, para obtenção de visto de trabalho 
(IPL, evento 11, p. 77-78); (iii) fato 12 – uso do passaporte em maio de 
2011, perante as autoridades alfandegárias da Nova Zelândia, quando 
o réu deixou aquele país com destino ao Brasil, onde, no desembarque, 
comunicou os fatos espontaneamente à Polícia Federal.

Depreende-se do conjunto probatório carreado aos autos que o réu 
C.A.C. teria praticado os fatos acima mencionados com a finalidade de 
permanência na Nova Zelândia para exercício em tal país de atividade 
laborativa, já que lá se encontrava sua família, cujo sustento dependia 
de seu labor.

Com efeito, consoante bem apontado no voto revisão do Des. Márcio 
Antônio Rocha,
“O uso do passaporte falso, nos termos em que ocorrido e conforme as provas produzidas, 
não visava à ocultação de crime anterior nem à preparação de crime futuro, tampouco tinha 
o objetivo de fugir à aplicação da lei penal brasileira, pois não há notícia de que o réu possua 
outros registros criminais, consoante certidões juntadas aos eventos 4, 12 e 15 de origem.”

Nesse passo, bem aponta o revisor que
“a situação dos autos se amolda à hipótese de incidência de causa supralegal de exclusão 
da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que não era 
razoável exigir que o réu permanecesse por vários anos longe do convívio familiar e sem 
poder exercer a sua atividade laborativa habitual, com a qual provia seu sustento e o de 
familiares.”

Quanto à matéria, entendo oportuno ressaltar que não há um padrão 
previamente determinado que possibilite a verificação de se, em 
determinada situação, era ou não exigível um comportamento conforme 
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o direito. Em decorrência, justamente por não existir tal padrão prévio, 
a aferição da aplicação da causa supralegal de exclusão da culpabilidade 
deve se dar caso a caso, em observância às peculiaridades da situação 
concreta.

E, no caso dos autos, em que a prova carreada indica que o uso do 
passaporte falso se deu com o único intuito de exercício de atividade 
laborativa para sustento próprio e da família do réu, compartilho o 
entendimento pelo reconhecimento da causa supralegal de exclusão 
da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, de 
modo que transcrevo trecho do voto revisão do Des. Márcio Antônio 
Rocha, que com precisão analisou a matéria:

“(...) O uso do passaporte falso, nos termos em que ocorrido e conforme as provas 
produzidas, não visava à ocultação de crime anterior nem à preparação de crime futuro, 
tampouco tinha o objetivo de fugir à aplicação da lei penal brasileira, pois não há notícia 
de que o réu possua outros registros criminais, consoante certidões juntadas aos eventos 
4, 12 e 15 de origem.

Tais conclusões são ainda corroboradas pela circunstância de o réu ter espontaneamente 
procurado a autoridade policial para entregar o documento contrafeito, bem como ter con-
fessado integralmente os fatos, inclusive em juízo.

O motivo pelo qual o réu havia sido temporariamente deportado da Nova Zelândia (e 
que ensejou a aquisição do documento falso para poder retornar) não restou esclarecido nos 
autos, de modo que sobre ele não é possível formular juízo valorativo.

A tais fundamentos soma-se outro, referente a bem jurídico de valor indiscutível, a 
família, à qual é destinada proteção em várias disposições constitucionais, referentes aos 
direitos fundamentais individuais (v.g. art. 5º, XXVI e LXIII) e sociais (art. 7º, IV, XII; art. 
203, I), e, especialmente, dedicando-lhe capítulo próprio (Capítulo VII – Da família, da 
criança, do adolescente, do jovem e do idoso), cujo art. 226 preceitua:

‘Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.’
Aliás, trata-se de princípio supranacional, cristalizado no artigo 16 da Declaração Uni-

versal dos Direitos do Homem:
‘Artigo 16. Os homens e as mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, 

nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família. Gozam 
de iguais direitos em relação ao casamento, à sua duração e à sua dissolução.

§ 1º O casamento não será válido senão com o livre e pleno consentimento dos nubentes.
§ 2º A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção 

da sociedade e do Estado.’
Necessariamente deflui da Declaração Universal, sob a ótica da proteção do núcleo 

natural familiar, a inviabilidade, salvo justificativas jurídicas sérias ainda a se imaginar (v.g. 
perigo à segurança pública, risco elevado à integridade de pessoas ou à saúde, etc.), de se 
eleger punições que, aceitando a permanência de parte do núcleo familiar sob determinada 
jurisdição, inviabilizem a permanência da integridade do núcleo familiar. A punição para 
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ocorrência desse jaez deve ser sancionada por penas diversas, quiçá similares àquelas re-
servadas aos próprios nacionais que pratiquem crime semelhante, e que, na generalidade 
dos sistema jurídicos dos diferentes países, punem o cidadão, mas jamais o obrigariam a 
deixar o país.

No caso, a relevância da questão transparece na circunstância de a defesa ter elegido, 
como único argumento do pedido absolutório, o fato de que o réu ‘necessitava retornar para a 
Nova Zelândia, pelo sustento de sua família. Assim, não poderia sacrificar o sustento de sua 
família, havendo justificativa para a utilização do passaporte falso’ (alegações, evento 92).

Não por acaso, o Exmo. Procurador da República Dr. Alessandro José Fernandes de 
Oliveira, que originalmente atuou na fase de investigação, com rara e sensível percepção, ofe-
receu manifestação pelo arquivamento do inquérito, merecendo destaque o seguinte trecho:

‘Inicialmente, observa-se que o investigado fez uso do documento falso para poder 
ingressar na Nova Zelândia para trabalhar, não havendo nos autos qualquer notícia dando 
conta de que ele tenha ingressado naquele país para cometer algum crime.

(...)
O artigo 1º da Lei 9.474, de julho de 1997, enumera as hipóteses nas quais o indivíduo 

deve ser reconhecido como refugiado.
No presente caso, apesar de não haver os requisitos legais para o investigado ser con-

siderado um refugiado, deve ser aplicada a referida lei por analogia, uma vez que C.A.C. é 
uma pessoa de origem simples e adentrou na Nova Zelândia para buscar emprego, ou seja, 
para conseguir um meio de subsistência, certamente por não o ter encontrado neste país.

Dessa forma, tendo em vista que a legislação brasileira optou por não punir o estran-
geiro que entra no país utilizando documento falso com a justificativa de ter sido obrigado 
a deixar o seu país de origem por grave violação de direitos humanos, não é coerente que 
puna o brasileiro que utiliza documento falso para ingressar em outro país para conseguir 
algum emprego, tendo em vista que não encontrou um meio de subsistência no Brasil.

Ressalta-se ainda a incoerência que seria se o Judiciário brasileiro condenasse crimi-
nalmente um indivíduo que simplesmente utilizou um documento adulterado pra emigrar 
para outro país para obter um trabalho lícito e sustentar sua família, enquanto concede 
asilo político e nega extradição de outro indivíduo condenado criminalmente pela prática 
de quatro homicídios.’ (evento 1, inic1, do IPL 5016633-47.2013.4.04.7000)

Em que pese a manifestação não ter sido acolhida pelo juízo no despacho proferido no 
evento 3 daquele procedimento, tendo a instância superior do Ministério Público designado 
outro procurador para prosseguir na persecução penal (idem, evento 17), a instrução que se 
seguiu confirmou, in totum, os fundamentos e as conclusões inicialmente destacados pelo 
Exmo. Procurador Alessandro José Fernandes de Oliveira.

Consoante o teor do interrogatório do réu perante a autoridade policial, em 20.05.2011, 
no evento 11 do IPL, já transcrito na fundamentação da sentença, acima reproduzida, e pos-
teriormente confirmado em juízo (evento 84 de origem), ele informou ser casado e ter dois 
filhos, sendo que a esposa e os filhos haviam emigrado legalmente para a Nova Zelândia. 
Por isso, visando a continuar o exercício da atividade laborativa que exercia naquele país 
e manter a família unida, durante o período de 5 anos da deportação temporária, optou por 
retornar àquele país utilizando documento falso. Expirado tal lapso, voltou ao Brasil, com o 
objetivo de obter novo passaporte autêntico em seu nome e regularizar a sua situação, tendo 
comparecido espontaneamente perante a Polícia Federal, explicando os fatos.
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A versão do réu foi corroborada pelo depoimento da agente da Polícia Federal Fabíola 
Beatriz Leite Marra, que, na data do fato, se encontrava em serviço junto ao Setor de De-
sembarque do Terminal 2 do Aeroporto de Guarulhos, de cujo teor destaco:

‘(...) Que se encontrava nesta data em serviço no setor de desembarque do Terminal 2 
deste aeroporto, quando um passageiro apresentou-se pedindo para falar com a depoente; que 
o passageiro se identificou como sendo C.A.C., apresentando seu documento de identidade; 
que o passageiro disse à depoente que estava chegando de viagem vindo da Nova Zelândia, 
lá tendo permanecido por cinco anos; que o passageiro afirmou não possuir passaporte válido 
e que transportava um passaporte falso; (...).’ (evento 11 do IPL)

Outrossim, igualmente importante é a constatação de que o documento falso, além das 
razoáveis e relevantes justificativas apresentadas pelo réu e confirmadas pela prova, sem 
elementos indicativos de ter sido usado para outros fins ilícitos ou ter causado algum dano, 
serviu, essencialmente, apenas como instrumento para transpor a fronteira internacional.

A compartimentalização nacional dos espaços decorre de mera convenção e conveniência 
dos Estados na administração de seus interesses. Contudo, o Estado é sempre meio, não um 
fim em si mesmo, e tais convenções, ao menos no campo do Direito Penal, não devem ser 
valoradas acima dos direitos humanos.

Nesse sentido, a precisa lição do jurista Antonio Augusto Cançado Trindade, juiz da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos de 1994 a 2008 e atualmente juiz do Tribunal 
Internacional de Justiça:

‘34. Como tivemos ocasião de observar em recente livro sobre a matéria, nos tratados 
e instrumentos de proteção internacional dos direitos da pessoa humana, ‘a reciprocidade 
é suplantada pela noção de garantia coletiva e pelas considerações de ordre public. Tais 
tratados incorporam obrigações de caráter objetivo, que transcendem os meros compromissos 
recíprocos entre as partes. Voltam-se, em suma, à salvaguarda dos direitos do ser humano, e 
não dos direitos dos Estados, na qual exerce função-chave o elemento do ‘interesse público’ 
comum ou geral (ou ordre public). Toda a evolução jurisprudencial quanto à interpretação 
própria dos tratados de proteção internacional dos direitos humanos encontra-se orientada 
nesse sentido. Aqui reside um dos traços marcantes que refletem a especificidade dos tratados 
de proteção internacional dos direitos humanos’.

(...)
Assim, no plano global, em virtude do artigo 2(1) do Pacto de Direitos Civis e Políticos 

das Nações Unidas de 1966, os Estados-partes assumem a obrigação de respeitar e assegurar 
(‘to respect and to ensure’) os direitos protegidos.

(...)
36. Sob o artigo 2 do Pacto, desse modo, os Estados-partes se comprometem, primei-

ramente, a ‘respeitar’ os direitos consagrados, ao não violá-los; e, em segundo lugar, a 
‘assegurar’ tais direitos, o que deles requer todas as providências necessárias para possibi-
litar aos indivíduos o exercício ou gozo dos direitos garantidos. Essas providências podem 
incluir a eliminação de obstáculos governamentais e ‘possivelmente também privados’ 
ao gozo daqueles direitos (...).’ (CANÇADO TRINDADE, Antônio Augusto. Tratado de 
direito internacional dos direitos humanos. v. I. Porto Alegre: Sérgio Antônio Fabris, 1997. 
p. 290-291)

Em artigo mais recente, o jurista destaca que o fenômeno da ‘globalização’ serviu para 
abrir as fronteiras ao capital, mas não necessariamente às pessoas:
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‘Com efeito, a atual recessão econômica mundial veio agravar as disparidades já insu-
portáveis entre países industrializados e países em desenvolvimento, no plano internacional, 
e entre diferentes setores da sociedade, no plano interno. Lamentavelmente têm crescido, 
em distintos continentes, a humilhação do desemprego, assim como, de modo alarmante, 
a pobreza extrema. Em tempos de ‘globalização’ da economia, as fronteiras passaram a se 
abrir à livre circulação de capitais, inversões, bens e serviços, mas não necessariamente das 
pessoas, dos seres humanos. A crescente concentração de renda e poder em escala mundial, 
a acompanhar pari passu a chamada ‘globalização’, em meio à glorificação do mercado, 
passou a acarretar o trágico aumento – estatisticamente comprovado – dos marginalizados 
e excluídos em todas as partes do mundo, nesta mais recente manifestação de um perverso 
neodarwinismo social.

(...)
Paralelamente à chamada ‘globalização’ da economia, a desestabilização social tem 

gerado uma pauperização cada vez maior das camadas desfavorecidas da sociedade (e, com 
isso, as crescentes marginalização e exclusão sociais), ao mesmo tempo em que se verifica 
o debilitamento do controle do Estado sobre os fluxos de capital e bens e sua incapacidade 
de proteger os membros mais débeis ou vulneráveis da sociedade (e.g., os trabalhadores 
migrantes, os refugiados e deslocados, dentre outros). Os desprovidos da proteção do poder 
público não raro emigram ou fogem; desse modo, a própria ‘globalização’ da economia gera 
um sentimento de insegurança humana, além da xenofobia e dos nacionalismos, reforçando 
os controles fronteiriços e ameaçando potencialmente todos os que buscam ingresso em 
outro país.

Os avanços logrados pelos esforços e sofrimentos das gerações passadas, inclusive 
os avanços que eram considerados como uma conquista definitiva da civilização, como o 
direito de asilo, passam hoje por um perigoso processo de erosão, como o revelam os mais 
de 80 milhões de refugiados e deslocados internos em diferentes latitudes. Assim, contra-
ditoriamente, a chamada ‘globalização’ econômica tem sido acompanhada pela alarmante 
erosão da capacidade dos Estados de proteger os direitos econômicos, sociais e culturais 
dos seres humanos sob suas respectivas jurisdições.’ (CANÇADO TRINDADE, Antonio 
Augusto. Desafios e conquistas do direito internacional dos direitos humanos no início 
do século XXI. Disponível em: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/publicaciones_digi-
tal_xxxiii_curso_derecho_internacional_2006_antonio_augusto_cancado_trindade.pdf>)

Dessarte, o julgamento da falsidade praticada com o único objetivo de transpor a 
fronteira para exercer atividade laborativa lícita e manter a família unida deve considerar, 
acima do ato formalmente antijurídico, os valores humanos e sociais que estavam em risco 
naquele momento.

Embora a defesa alegue a excludente de ilicitude do estado de necessidade, entendo que 
a situação não se enquadra exatamente no art. 24 do Código Penal, que prevê:

‘Art. 24 – Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de 
perigo atual, que não provocou por sua vontade, nem podia de outro modo evitar, direito 
próprio ou alheio, cujo sacrifício, nas circunstâncias, não era razoável exigir-se.’

Observa-se que o referido dispositivo estabelece, como requisito para o reconhecimento 
da excludente da ilicitude, a presença de ‘perigo atual’ que o agente ‘não provocou por sua 
vontade’. Essas circunstâncias de fato não foram demonstradas suficientemente nos autos, 
sendo certo que competia à defesa a prova de sua alegação (art. 156 do Código de Processo 
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Penal), de modo que não merece acolhimento a tese excludente da ilicitude.
A situação, portanto, melhor se amolda à hipótese de incidência de causa supralegal de 

exclusão da culpabilidade, consistente na inexigibilidade de conduta diversa, uma vez que 
não era razoável exigir que o réu permanecesse por vários anos longe do convívio familiar 
e sem poder exercer a sua atividade laborativa habitual, com a qual provia seu sustento e 
o de familiares.

A aplicabilidade jurídica de tal causa excludente foi admitida pelo Superior Tribunal de 
Justiça em caso símil, como demonstra a ementa do seguinte julgado, que negou provimento 
ao recurso da acusação:

‘AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PENAL. USO DE PASSAPORTE 
FALSO. BUSCA DE MELHORES CONDIÇÕES DE VIDA NO EXTERIOR. INEXIGIBI-
LIDADE DE CONDUTA DIVERSA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE REEXAME 
DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO 
IMPROVIDO. 1. Desconstituir o entendimento firmado pelo tribunal recorrido, acerca da 
existência de elementos aptos a justificar a aplicação da causa supralegal de exclusão da cul-
pabilidade, consubstanciada na inexigibilidade de conduta diversa, qual seja, a necessidade 
de encontrar emprego digno, para garantir melhores condições de vida, exige o reexame do 
conjunto fático-probatório, inviável na via eleita ante o óbice da Súmula 7/STJ. Precedentes. 
2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (AgRg no REsp 1.459.899/RJ, rel. Ministro 
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 10.03.2016)

Outrossim, destaco também a existência de precedente deste Tribunal Regional Federal, 
em caso análogo:

‘PENAL. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304 C/C ART. 297, AM-
BOS DO CÓDIGO PENAL). PASSAPORTE CONTRAFEITO. CONTROLE MIGRATÓ-
RIO. RÉU ESTRANGEIRO. DEPORTAÇÃO IMINENTE. RISCO DE PUNIÇÃO SEVERA 
POR DESERÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. EXCLUDENTE DA 
CULPABILIDADE. Age sob o pálio da excludente da culpabilidade por inexigibilidade 
de conduta diversa o réu que, diante da iminente deportação em face da expiração de seu 
visto de permanência em território nacional, busca transpor a fronteira mediante uso de 
passaporte falso, visando evitar o retorno ao país de origem, ante o risco de condenação 
à pena de morte por ter desertado para fugir da guerra, depois de ter perdido nela toda a 
sua família.’ (TRF4, ACR 2009.70.02.002748-0, 7ª Turma, Des. Federal Márcio Antônio 
Rocha, u., D.E. 02.06.2011)

Transcrevo excerto da fundamentação do voto que proferi no mencionado precedente:
‘Os problemas humanos por vezes não se diluem em raciocínios lógicos, tomados na 

cadeira confortável do espectador, alheio ao drama das circunstâncias. O problema da imi-
gração afeta países e pessoas, não sendo exclusivo do Brasil ou de Uganda. Corporifica-se 
nesse problema o embate entre o ideal da felicidade humana e os conceitos de fronteira e 
nacionalidade, estes impondo ao homem um destino definido pelo território em que nasce, 
enquanto o ideal questiona o infortúnio de não ter nascido além-mar.

A existência desse drama, em fronteiras e países, faz surgir máfias voltadas exclusiva-
mente à exploração dessa mazela humana, envolvendo o estrangeiro em um manto obscuro 
em que a última chance, a de desespero, é confiar em pessoas que, sabe-se, não passam 
recibo, que não têm palavra. Apenas uma certeza, não há outra chance. É esse pouco, o 
falsum, ou nada. Melhor, ou se consegue a permanência regular ou não, ou volta-se para 
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a dor, para o sofrimento, para a luta civil, conhece-se a morte na terra mãe. Aí a razão da 
inexigibilidade de conduta diversa, pois a dor humana pesa mais na balança que o falsum 
cometido, falso, aliás, que, na maioria dos casos, não teria qualquer chance de transpor os 
mecanismos de controle das fronteiras. É o caso dos autos: o réu, com a precariedade da 
falsificação, certamente seria surpreendido pela polícia de fronteiras. A falsidade, antes de 
ocultar e auxiliar, denunciava o réu silenciosamente, sussurrando à autoridade a notória au-
sência ‘dos elementos de segurança presentes em documentos autênticos’ (sic, perícia, fl. 29).

Conforme preleciona Fernando Capez:
‘De acordo com a teoria da normalidade das circunstâncias concomitantes, de Frank, 

para que se possa considerar alguém culpado do cometimento de alguma infração penal, 
é necessário que esta tenha sido praticada em condições e circunstâncias normais, pois do 
contrário não será possível exigir do sujeito conduta diversa da que, efetivamente, acabou 
praticando.

Consiste [a exigibilidade de conduta diversa] na expectativa social de um comportamento 
diferente daquele que foi adotado pelo agente. Somente haverá exigibilidade de conduta 
diversa quando a coletividade podia esperar do sujeito que tivesse atuado de outra forma.’ 
(Curso de Direito Penal: Parte Geral. v. 1. Saraiva, 2005. p. 315)

Não há notícia de que o réu tenha cometido outros ilícitos. Pautada pelo humano 
sentimento de autopreservação, a conduta do réu não extrapolou os meios minimamente 
necessários, que tinham como meta optata não o falso, mas a razoável felicidade, busca 
precípua de toda vida humana. Não tendo sido ele o autor do falso, nem tendo a investiga-
ção qualquer preocupação nesse sentido, o mero uso do documento, no caso, não é punível 
criminalmente. As consequências até aqui, bem como as da eventual deportação, já são o 
tanto quanto sérias ao caso.’

Em conclusão, ausente prejuízo relevante, entendo que o réu deve ser absolvido, com 
base no artigo 386, VI, do Código de Processo Penal, reconhecendo-se no caso a inexigi-
bilidade de conduta diversa.

(...)”

Ante o exposto, voto por acompanhar o entendimento exarado 
no voto revisão do Des. Márcio Antônio Rocha, devendo o réu ser 
absolvido do delito previsto no art. 304 c/c art. 297, ambos do Código 
Penal, com base no art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal.
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MANDADO DE SEGURANÇA (TURMA)
Nº 5028059-02.2016.4.04.0000/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus

Impetrante: Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
Advogados: Dra. Paula Regina Breim

Dr. João Fabio Azevedo e Azeredo
Impetrado: Juízo Substituto da 5ª VF de Londrina

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Mandado de segurança. Operação Quijarro. Organização 
criminosa. Entorpecentes: tráfico e associação. Indícios de que 
usuários de aplicativo para troca de mensagens pela rede mundial de 
computadores estariam a utilizá-lo para enviar e receber informações 
indispensáveis à apuração daquelas infrações penais. Interceptação 
de sigilo telemático. Pedido deferido. Determinação dirigida à 
impetrante, pessoa jurídica sediada no Brasil e integrante da holding 
Facebook, controladora da empresa proprietária do WhatsApp. 
Descumprimento. Multa cominatória. Ineficácia. Bloqueio de ativos 
financeiros via Bacenjud. Medida cautelar utilizada para compelir os 
destinatários da ordem a seu atendimento (entrega dos dados). Poder 
geral de cautela. Opção menos gravosa do que a alternativa penal. 
Direito líquido e certo. Não comprovação. Liminar indeferida. Agravo 
regimental. Pretensão mandamental. Conhecimento. Denegação da 
ordem. Recurso da decisão monocrática. Prejudicialidade.

1. Conforme consignado na decisão que indeferiu a pretensão 
antecipatória (liminar), “pareceu-me, à primeira vista, ser hipótese 
de negativa de seguimento à impetração, em face da manifesta 
inadmissibilidade do mandamus, uma vez que os fundamentos 
expendidos na inicial estariam dissociados do objeto da pretensão 
mandamental”.

2. Esse juízo ainda inaugural restou assentado porque a impetrante 
optou por impugnar a decisão de primeiro grau sob a alegação de que o 
bloqueio encerrava um desrespeito ao devido processo legal, na medida 
em que a constrição representaria uma antecipação da exigibilidade da 
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penalidade imposta, porque substitutiva de ação de execução e, nessa 
extensão, adotada por juízo incompetente, ao passo que, na origem, veio 
a suscitar questões periféricas ligadas aos endereços para o recebimento 
das determinações (ordens judiciais para entrega dos dados telemáticos). 
Ocorre que somente em 22.07.2016 é que o juízo de primeiro grau 
proferiu decisão fazendo referência à pretensão do Ministério Público 
Federal em deflagrar a cobrança da multa imposta pelo sucessivo não 
atendimento às ordens judiciais que haviam afastado o sigilo de dados 
referentes às mensagens eletrônicas enviadas e recebidas por meio 
do aplicativo WhatsApp, mas, ainda assim, nada proveu a respeito, 
porquanto entendeu que essa controvérsia havia sido submetida ao 
crivo do Tribunal.

3. Assim, se a celeuma pudesse se restringir a esse resumo, não seria 
possível dar-lhe trânsito, pois é incontroverso que, na origem, não se 
promoveu quer a cobrança, quer a substituição da multa consolidada, nem 
se deu destinação final ao numerário bloqueado; porém, ponderando-
se que o debate acerca da natureza dessa constrição estava entrosado 
com a alegação de desrespeito ao devido processo legal, é cabível o 
mandado de segurança, na medida em que reservado ao exame dessa 
específica porção da controvérsia.

4. Quanto ao mérito, restou decidido que a) a determinação judicial 
descumprida, ou, no plural, as ordens judiciais desatendidas assim 
proveram porque, sem embargo das demais diligências investigatórias 
encetadas pela autoridade policial federal, esta reuniu fortes indícios 
de que se fazia necessário o pleiteado afastamento do sigilo dos 
dados telemáticos, porque investigados-usuários do WhatsApp, 
“alvos” da apuração, estavam a homiziar naquela plataforma digital o 
tráfego de informações essenciais ao desbaratamento de atos ilícitos; 
b) o bloqueio via Bacenjud (b.1) recaiu sobre as contas bancárias e 
aplicações financeiras de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
porque, uma vez estabelecido com escritório no Brasil e componente 
da holding Facebook, adquirente do WhatsApp, sujeita-se à legislação 
nacional; (b.2) foi a alternativa encontrada para dissuadir o iterativo 
descumprimento às ordens judiciais (9 decisões sucessivas, cada qual 
com multa diária arbitrada em valor progressivamente mais elevado, 
que, no seu conjunto, alcançaram a cifra de R$ 19.500.000,00), ou 
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seja, reforço às finalidades das astreintes ignoradas até então; (b.3) não 
configurou (b.3.1) antecipação de exigibilidade das multas consolidadas 
ou medida para instrumentalizar a sua cobrança ou substituí-la, antes 
providência adotada com base no poder geral de cautela e menos severa 
do que a resposta penal para compelir à entrega dos dados telemáticos; 
ou (b.3.2) provimento de natureza executiva, aplicado ex officio e por 
juízo incompetente.

5. Mandado de segurança conhecido. Ordem denegada. Agravo 
regimental, interposto da decisão que indeferiu a liminar, prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, vencido o Desembargador Federal Leandro Paulsen, 
conhecer do mandado de segurança e, no mérito, denegar a ordem, 
julgando prejudicado o agravo regimental interposto da decisão que 
indeferiu a liminar, com ressalva de fundamentação apresentada pelo 
Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 26 de outubro de 2016.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Trata-se 
de mandado de segurança impetrado por Facebook Serviços Online 
do Brasil Ltda., objetivando a cassação da decisão que determinou o 
bloqueio, via Bacenjud, de ativo financeiro da empresa na monta de R$ 
19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais) para fins de 
resguardar pagamento de multa diária por descumprimento de ordem 
judicial.

Ressaltou a pessoa jurídica impetrante que o mandamus não está 
questionando a legalidade do decisório que determinou a quebra do sigilo 
de dados ou a forma do seu cumprimento, mas sim a alegada ilegalidade 
da realização de confisco de propriedade ao antecipar restrição de valor de 
multa por indicado descumprimento de decisão judicial.
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Justificou o pedido de concessão da segurança essencialmente no 
argumento de que, ainda que tivesse descumprido ordem do juízo e 
fosse legal a imposição da multa diária, seria absolutamente ilegal o 
bloqueio pelo sistema Bacenjud por malferir o regular procedimento 
para cobrança de créditos de natureza estatal, com prévia inscrição em 
dívida ativa, instauração de processo para execução fiscal e citação do 
devedor para pagamento ou impugnação do valor (escolha da forma 
de garantir a execução, oposição de embargos e outro recurso, se estes 
forem improcedentes, produção de provas).

Prestadas as informações pela origem (evento 05), a tutela de 
urgência postulada restou indeferida, em decisão disponibilizada na 
plataforma eletrônica em 05.09.2016 (evento 18).

Irresignada, a impetrante interpôs agravo regimental, objetivando a 
reconsideração do decisório que indeferiu o pedido liminar (evento 22).

Sustentou a agravante, em síntese, que os fundamentos apresentados 
na decisão agravada para indeferir a provisional estariam dissociados do 
objeto do mandamus, na medida em que este relator teria se esquivado 
dos argumentos trazidos pelo impetrante na inicial, notadamente, as 
teses de “ausência de: (i) fundamento legal da medida de bloqueio; (ii) 
inscrição do alegado débito na dívida ativa; (iii) execução fiscal para 
cobrança do valor; e (iv) imparcialidade da autoridade coatora”.

Sobreveio parecer do representante do Ministério Público Federal 
que oficia nesta instância, manifestando-se pela denegação da segurança 
(evento 24).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Inicialmente, 
destaco que indiquei a suspensão deste julgamento, pautado para a sessão 
de 19.10.2016, na sequência 6, após proceder à leitura do relatório e 
ouvir as sustentações orais deduzidas pelo patrono da impetrante e pelo 
Ministério Público Federal atuante nesta instância, cuja contribuição 
à resolução das questões a serem enfrentadas neste voto justifica a 
reprodução dos seus respectivos fundamentos, disponíveis nas notas 
taquigráficas:
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“Dr. LEONARDO MAGALHÃES AVELAR (TRIBUNA):
Egrégio Tribunal Regional da 4ª Região, colenda turma julgadora, todos os julgadores, 

ilustre procuradora da República, advogados, servidores.
Em primeiro lugar, quero dizer que é uma enorme satisfação ter a oportunidade de 

sustentar diante de V. Exas. Embora seja um advogado de São Paulo, conheço muito bem 
os julgados desta Turma. Dois pontos me chamam muito a atenção: em primeiro lugar, a 
qualidade técnica e a individualização da análise de cada caso; em segundo lugar, a cer-
teza de que V. Exas. têm uma enorme preocupação em preservar os direitos e as garantias 
fundamentais. Des. Leandro Paulsen, analisei diversos julgados de V. Exa. Fiquei muito 
impressionado com a firmeza das decisões, principalmente no que concerne à preservação 
dos direitos; além disso, o seu conhecimento em Direito Tributário, a sua preocupação com 
o princípio da segurança jurídica serão de grande valia neste julgamento.

O mandado de segurança foi impetrado em razão de gravíssima ilegalidade oriunda 
de uma decisão judicial que determinou o bloqueio de 20 milhões de reais da companhia, 
em absoluto desacordo com a legislação vigente. Antes de adentrar às legalidades do caso 
concreto, é importante que se faça um breve panorama geral do caso. O impetrante, Face-
book, é uma plataforma de rede social utilizada para aproximar a rede de contatos dos seus 
usuários e para alavancar empresas que divulgam os seus negócios por intermédio da Internet.

Dentro desse contexto, o Facebook passou a receber milhares de ofícios judiciais de 
autoridades públicas, do Ministério Público Federal, de autoridades policiais, requisitando 
informações dos seus usuários para que possam assim dar azo a uma determinada inves-
tigação. Em outras palavras, a posição do Facebook é de um colaborador da justiça em 
analogia a uma operadora de telefonia, que cumpre determinadas ordens judiciais. Muito 
bem. Ao perceber essa elevada quantidade de ofícios... Isso não era esperado pela compa-
nhia. No Brasil, são recebidos milhares de ofícios por mês, em outros locais do mundo isso 
chega a dez, quinze. Eles não tinham ainda uma estrutura preparada. Para que se pudesse 
viabilizar essa colaboração, foram tomadas diversas providências e diversos mecanismos 
foram criados. Em primeiro lugar, implantou-se uma plataforma em seu site que pudesse 
facilitar que as autoridades públicas incluíssem seus requerimentos judiciais diretamente 
pela Internet. Isso traria celeridade, dispensaria mecanismos físicos de controle dessas 
informações. Criou-se também um time com dezenas de funcionários que falam português 
fluente, tendo em vista que os dados ficam nos Estados Unidos, para que eles pudessem 
se comunicar com as autoridades públicas brasileiras. Além disso, foi desenvolvida uma 
forma segura de envio dessas informações por intermédio de um simples e-mail, desde que 
fosse um e-mail governamental. Doutos julgadores, esse trâmite criado pelo Facebook é 
um recorde em celeridade no atendimento a órgãos públicos, em alguns casos a informação 
chega em menos de 24 horas, muito mais rápido do que uma operadora de telefonia nacional.

Esse panorama não é objeto do mandado de segurança, por óbvio, mas é importante 
para desmistificar a imagem que vem sendo criada, de que a empresa não estaria auxiliando 
autoridades públicas. Na verdade, é justamente o contrário: o Facebook atende cem por 
cento das ordens judiciais legais e com destinatário correto. Des. Victor Laus, por envolver 
tecnologia, a questão parece complexa, mas na verdade não é. O pano de fundo é um pano 
de fundo de direito, a sua experiência e a preocupação em observar as garantias individuais 
serão relevantes neste julgamento.

No caso concreto, o que existiu foi uma investigação criminal oriunda de Foz do Iguaçu, 
em que se determinou interceptação telemática do aplicativo WhatsApp. Entretanto, ao 
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invés de requisitar essa informação diretamente ao WhatsApp, esse pedido foi formulado 
ao Facebook, empresa absolutamente independente e autônoma do WhatsApp. Indepen-
dência essa, inclusive, que já foi reconhecida em diversos julgados dos nossos tribunais, 
todos eles juntados no mandado de segurança e nos memoriais entregues a V. Exas. Além 
disso, há também uma declaração do Congresso Nacional assinada pela deputada federal 
relatora da CPI dos crimes cibernéticos, que também reconhece essa distinção das com-
panhias. De qualquer forma, não obstante o exaustivo reconhecimento dos tribunais e do 
nosso Congresso Nacional, para tornar a questão mais palpável, seria o mesmo que pedir 
uma informação da empresa Burger King para a empresa Ambev sob o fundamento de que 
ambas têm um acionista comum: Jorge Paulo Lemann é acionista de ambas. Eu posso pedir 
à Burger King informações da Ambev? Não, não posso, são empresas autônomas, são em-
presas independentes. Não há que se simplesmente desmantelar essa necessidade judicial. 
Na verdade, se levarmos esse raciocínio ao extremo, seria possível pedir informações a 
quaisquer empresas, porque, em algum momento de sua produção societária, teriam um 
eventual acionista comum.

Dentro desse contexto factual, assim que recebeu essa requisição judicial, a empresa 
Facebook, tão logo recebeu esse documento, encaminhou uma resposta à autoridade judi-
cial, falando: ‘Eu não sou o responsável, não sou o destinatário correto dessa requisição. 
Faça esse pedido diretamente ao WhatsApp’. Inclusive apresentamos petição nesse sentido, 
o e-mail indicador de qual seria o contato com o WhatsApp, e o WhatsApp, por sua vez, 
entrou em contato com a autoridade judicial, forneceu diversos dados, e alguns dados não 
teriam sido fornecidos em virtude da existência da criptografia. Muito bem. Não satisfeita 
com essa resposta, a autoridade coatora se voltou contra o Facebook e efetuou o bloqueio 
de 20 milhões de reais na conta da empresa, por um suposto descumprimento de ordem, 
ordem essa que a impetrante estava completamente impossibilitada, ad impossibilia nemo 
tenetur, impossibilidade material de cumprimento da ordem para o Facebook Brasil.

Doutos julgadores, feito esse panorama, é importante frisar que não é a legalidade da 
aplicação da multa, não é a distinção das companhias que é objeto deste mandado de segu-
rança. O objeto deste mandado de segurança é um fato muito mais grave, é uma ilegalidade 
que traz insegurança jurídica ao nosso ordenamento. O que se questiona aqui, data maxima 
venia, é o ilegal, é o arbitrário, é inadmissível o confisco de propriedade de 20 milhões de 
reais, um valor absurdo. Eu fiz um estudo detalhado de todos os julgados do STJ com multa 
pecuniária: o mais alto que encontrei foi um de quinhentos mil reais. Foram bloqueados 
neste caso 20 milhões de reais, em absoluto desacordo à legislação vigente, isso porque, ao 
receber a informação de que o Facebook era o destinatário incorreto, a autoridade coatora, 
a seu bel-prazer, efetuou esse bloqueio de 20 milhões de reais da empresa.

Des. João Pedro Gebran Neto, tenho grande apreço por V. Exa. e conheço detalhada-
mente sua produção acadêmica. Na verdade, o que considero aqui é uma situação gravís-
sima pelas consequências que podem se espraiar dela. Não há qualquer dúvida de que o 
bloqueio do valor é ilegal, uma vez que não existe dispositivo legal que autorize medida 
dessa natureza neste momento processual. É uma questão de estrita legalidade. Não há que 
se passar pela lei para obter uma suposta finalidade maior. Ora, a imposição de sanções e a 
cobrança de eventuais valores de multa devem sim obedecer o procedimento previsto em 
lei, ou seja, dentro da estrita legalidade. Ela deveria intimar a parte para apresentar defesa 
ou pagar o valor alegadamente devido, inclusive isso é sumulado pelo STJ, a Súmula 410 
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do STJ é expressa em identificar essa necessidade: instaurar procedimento administrativo 
para inscrição do débito na dívida ativa, ajuizar a respectiva execução fiscal, e, por óbvio, 
o processamento da cobrança deve ser realizado por um juízo diferente do que impôs a 
penalidade, sob pena de se violar o princípio da imparcialidade. Ainda que se admitisse 
que o Facebook descumpriu uma ordem judicial de forma ilegal, o que não aconteceu no 
caso concreto, o bloqueio de altíssimo e desproporcional ativo financeiro, da forma que foi 
realizado, sem obedecer qualquer regramento legal e desprezando princípios basilares do 
devido processo legal e do contraditório, é um absurdo. Por sorte, nós estamos diante de um 
tribunal que preza os direitos, as garantias individuais. Doutos julgadores, a jurisprudência 
dos tribunais superiores sobre essa questão é uníssona, mais que isso, todos os Tribunais 
Regionais Federais, das Primeira, Segunda, Terceira e Quinta Regiões, já se pronunciaram 
sobre essa questão, isso é absolutamente pacificado. Todos os julgados foram juntados aos 
memoriais, ao mandado de segurança. Por lealdade processual, e acredito que V. Exas. 
têm conhecimento disso, ontem foi realizado um julgamento de mandado de segurança 
que tem o mesmo pano de fundo e não foi concedida a segurança. Trago isso por absoluta 
lealdade processual e por um outro fato: na verdade, o que eu quero aqui é que não seja 
mantido um erro que foi realizado por outra turma. Mais que isso, foi juntado um parecer 
do Prof. Lênio Streck, e nesse parecer ele aborda com detalhes a questão da verticalidade 
e da horizontalidade, que seria violada caso não se obedecesse aquilo que foi já determina-
do em todos os outros Tribunais Regionais Federais e já no Superior Tribunal de Justiça, 
inclusive de forma sumulada.

O que eu quero dizer é que, como qualquer outro crédito estatal, deveria, antes de 
qualquer bloqueio, ocorrer a necessária inscrição na dívida ativa. O desembargador relator, 
em seu relatório, o pronunciou de uma forma ritualística, sim, isso é ritual, isso é a lei, isso 
é o procedimento, não há que se passar por cima dele. Em outras palavras, ao invés de se 
dar a notícia do alegado crédito à União para que esta instaurasse o respectivo processo de 
execução e intimasse o Facebook para fazer o pagamento ou impugnar, porque o Facebook 
não é parte nesse inquérito policial, não é investigado, não é parte em ação penal, disso 
jamais foi dada oportunidade.

Na verdade, mais que isso, há um argumento que extirpa qualquer dúvida: a autoridade 
coatora não poderia adotar ela própria as medidas para satisfazer o crédito, sob pena de se 
violar o princípio da imparcialidade. Afinal, como se sabe, ninguém pode ser credor e juiz do 
próprio título que exercita. Isso seria uma incongruência. Dentro desse contexto, inclusive 
a Procuradoria da República, não nesse mandado de segurança, mas em outro mandado de 
segurança que trata do mesmo tema, apresentou um brilhante parecer pela concessão da 
segurança em caso semelhante. E lá, eu peço vênia para ler um breve trecho, que é muito 
elucidativo sobre a questão, se diz o seguinte:

‘A execução da referida penalidade não se dá no âmbito do processo criminal em que 
aplicada, mas em procedimento próprio em que seja assegurado o devido processo legal. 
A multa pelo descumprimento de decisão judicial, uma vez ocorrido o trânsito em julgado, 
constitui obrigação autônoma e, sobretudo, desvinculada do objeto do feito criminal.’

É interessante fazer uma analogia com o processo civil, aqui, usa-se o art. 3º para pinçar 
determinados artigos do Código de Processo Civil, mas isso é feito ao bel-prazer. Se se vai 
trazer um artigo do Código de Processo Civil, traga-se todo o procedimento. Não há que 
se impor a penalidade do Código de Processo Civil, mas se desprezar o procedimento que 
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deve ser adotado. E é justamente isso que está acontecendo no caso concreto. Pinça-se sob 
o fundamento de se regularizar a soberania nacional, que evidentemente deve ser efetivada, 
mas isso não pode ser motivo para se passar de qualquer forma como um arremedo por cima 
da legislação vigente. O julgamento deste caso é de extrema relevância. Considerar esse 
bloqueio legal é o mesmo que dizer que pode sim passar-se por cima da legislação vigente 
sob o fundamento da necessidade da soberania nacional. Ora, ou a legislação permite, ou 
ela não permite; a questão é binária. No caso concreto, ela não permite. Não podemos per-
mitir arremedos processuais para se chegar a uma finalidade dura lex sed lex. A lei é dura, 
mas é a lei, ela tem de ser seguida. Cair em um argumento maquiavélico de que os fins 
justificam os meios é retroagir a um Estado feudal, um Estado arbitrário, autoritário, o que 
não se coaduna com uma sociedade livre como a nossa, um Estado democrático de Direito.

Doutos julgadores, repito, o que se discute neste mandado de segurança não é a apli-
cação de multa, não é a distinção das empresas, é tão somente a ilegalidade do bloqueio 
de propriedade da impetrante realizado em afronta à pacífica jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça e de todos os outros Tribunais Regionais Federais. Não há que se utilizar 
também o fato de a impetrante possuir uma elevada condição econômica para se violar a 
lei. Isso não é fundamentação jurídica, isso é falácia fática, isso é um argumento falacioso. 
Vamos trabalhar apenas com a estrita legalidade. Além disso, o bloqueio supera em muito 
a possibilidade do marco civil de 10% do faturamento. Então isso também deve ser levado 
em consideração no caso concreto.

Diante do exposto, tendo em vista que o tempo está se encerrando, demonstrada a ilegali-
dade desse bloqueio, requer-se a concessão da presente segurança para que seja reconhecida 
a ilegalidade do ato coator, cancelando-se assim o bloqueio realizado.

Muito obrigado, Excelências.
Dra. ANA LUÍSA CHIODELLI VON MENGDEN (MINISTÉRIO PÚBLICO 

FEDERAL):
Srs. julgadores, Sr. defensor:
Do parecer já acostado aos autos destaco que a decisão do juiz singular que está na 

origem da controvérsia frisa o caráter cautelar do bloqueio deferido, ressalvando expressa-
mente que se trata de garantia de execução futura de multas arbitradas por descumprimento 
de ordens judiciais.

Ainda que se queira discutir a forma de execução da multa, é iniludível que a constri-
ção consubstanciada no bloqueio de quantia deve ser mantida a fim de que seu pagamento 
seja acautelado. Além disso, não se pode descurar, como bem apanhado pela decisão que 
indeferiu a liminar, o caráter inibitório do bloqueio, o que visa a compelir mesmo aquele 
que não é parte do processo a dar sua contribuição para apuração dos fatos que ofendam 
ou ameacem os bens mais preciosos da sociedade, aqueles protegidos pelos parafraseados 
das normas penais. Descabe alegação de ausência de amparo jurídico ao que o parecer aqui 
aprofunda a questão. Nesses termos, o Ministério Público Federal reitera a manifestação 
pela denegação da segurança.”

1. A contextualização do caso

O ato judicial objeto deste mandado de segurança foi proferido 
nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou Telefônicos 
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nº 5000371-48.2015.4.04.7001. Portanto, e a bem de confinar os limites 
da controvérsia, destaco estes fragmentos (evento 876, de 22.06.2016):

“9. BLOQUEIO DE VALORES DA EMPRESA ‘FACEBOOK’ REFERENTE ÀS MULTAS 
APLICADAS POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL

Nas manifestações dos eventos 787, doc. 2, e 849, doc. 2, a autoridade policial federal 
representou pelo bloqueio, via Bacenjud, de valores existentes em nome da empresa Face-
book Serviços Online do Brasil, CNPJ 13.347.016/0001-17, em razão de não terem sido 
adotadas as medidas determinadas por este juízo concernentes à quebra de sigilo de dados 
e dados telemáticos de seus usuários investigados.

O MPF manifestou-se pelo deferimento da representação da autoridade policial federal 
acima mencionada (evento 822).

Pela decisão do evento 851, foi determinada a intimação da autoridade policial federal 
para que indicasse as datas do efetivo recebimento pela empresa ‘FACEBOOK’ das deter-
minações deste juízo em relação a cada uma das decisões que deferiram a quebra de sigilo 
de dados e de dados telemáticos referentes às mensagens eletrônicas enviadas e recebidas 
por meio do aplicativo ‘WhatsApp’.

As informações foram prestadas pela autoridade policial federal no evento 872.
De fato, pelas decisões dos eventos 588, 615, 664, 706, 725, 747, 768, 813 e 858, foram 

deferidos pedidos da autoridade policial federal, decretando-se, por períodos de 15 dias, a 
quebra de sigilo de dados e de dados telemáticos referentes a todas as mensagens eletrônicas 
enviadas e recebidas por meio do aplicativo ‘WhatsApp’, inclusive as mensagens eventual-
mente excluídas pelo usuário, bem como a identificação dos contatos dos investigados, bem 
como ainda os dados cadastrais, tais como nome, endereço de e-mail, dados de telefone, 
data de nascimento, dentre outros, endereços de IP, lista de contatos e quaisquer outras in-
formações derivadas de diversos investigados. Também nessas decisões foi arbitrada multa 
diária caso as medidas determinadas não fossem cumpridas no prazo de 5 dias.

Com efeito, expediram-se os ofícios 700001511368, 700001590079, 700001646137, 
700001725207, 700001776066, 700001840875, 700001904343, 700001968322 e 
700002039840 (eventos 592, 620, 668, 710, 729, 751, 772, 817 e 863).

De acordo com informações prestadas pela autoridade policial federal (eventos 608, 650, 
695, 718, 740, 761, 787 e 849), as determinações judiciais não foram cumpridas.

Relaciono abaixo as datas das decisões, o valor da multa diária arbitrada, a data do 
recebimento do ofício com as determinações judiciais pela empresa FACEBOOK e o valor 
total da multa, referente ao descumprimento de cada decisão, considerando-se o prazo de 
15 dias da quebra do sigilo, bem como o prazo de cinco dias concedido para atendimento 
das determinações.

Evento/data da decisão – valor da multa diária arbitrada – data do recebimento do ofício 
pela empresa ‘Facebook’ – valor da multa

588 – 27.01.2016 – R$ 50.000,00 – 28.01.2016 – R$ 500.000,00
615 – 16.02.2016 – R$ 150.000,00 – 18.02.2016 – R$ 1.500.000,00
664 – 01.03.2016 – R$ 250.000,00 – 04.03.2016 – R$ 2.500.000,00
706 – 18.03.2016 – R$ 250.000,00 – 08.06.2016 – sem valor
725 – 01.04.2016 – R$ 250.000,00 – 08.06.2016 – sem valor
747 – 18.04.2016 – R$ 500.000,00 – 08.06.2016 – sem valor
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768 – 03.05.2016 – R$ 500.000,00 – 04.05.2016 – R$ 5.000.000,00
813 – 19.05.2016 – R$ 500.000,00 – 19.05.2016 – R$ 5.000.000,00
858 – 06.06.2016 – R$ 500.000,00 – 08.06.2016 – R$ 5.000.000,00
TOTAL – R$ 19.500.000,00
Entendo que não há que se falar em multa por descumprimento das determinações 

constantes nas decisões dos eventos 706, 725 e 747 (itens 4, 5 e 6 da tabela supra), uma 
vez que, quando do recebimento da ordem judicial, esta já havia perdido seu objeto, consi-
derando que outras três decisões com as mesmas determinações já haviam sido proferidas 
posteriormente pelo juízo.

A fim de garantir futura execução das multas pelo descumprimento das ordens judiciais, 
entendo que deve ser deferido o requerimento da autoridade policial federal de bloqueio dos 
valores existentes depositados em contas bancárias e investimentos/aplicações financeiras 
da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BR, CNPJ 13.347.016/0001-17, que 
deverá incidir até o valor de R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões e quinhentos mil reais), 
conforme demonstrado acima.

10. Ante o exposto:
(...)
10.10. Defiro o requerimento da autoridade policial federal e determino o bloqueio 

das contas bancárias e investimentos/aplicações financeiras pertencentes à empresa 
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BR, CNPJ 13.347.016/0001-17.”

Na sequência, em 27.06.2016, decidiu a autoridade impetrada 
(evento 903):

“1. Na decisão do evento 876 (itens 9 e 10.10), foi determinado o bloqueio de valores 
existentes nas contas bancárias e investimentos/aplicações financeiras pertencentes à em-
presa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., CNPJ 13.347.016/0001-17. A ordem de 
bloqueio ao Banco Central foi emitida em 22.06.2016 (evento 889).

O bloqueio foi efetivado, consoante extrato juntado no evento 900.
Conforme certidão e documentos juntados no evento 901, o FACEBOOK requereu 

vista dos autos.
2. Considerando tratar-se de feito sigiloso envolvendo investigação policial em anda-

mento, o pleito do FACEBOOK deve ser deferido apenas em parte.
3. Assim, distribua-se incidente processual, tendo como peças iniciais certidão do inteiro 

teor dos itens 9 e 10.10 da decisão do evento 876, cópia do extrato do evento 900 e dos 
documentos do evento 901.

Nos autos formados, conste como requerente a empresa Facebook Serviços Online do 
Brasil Ltda., CNPJ 13.347.016/0001-17; como requeridos, o Ministério Público Federal e a 
Polícia Federal. À empresa FACEBOOK, associem-se, por ora, os advogados subscritores 
da petição do evento 901, doc. 2, fl. 1.

Também nos autos formados, a requerente deverá ser intimada para que, no prazo de 
10 dias, regularize a representação processual, apresentando documentação que comprove 
ser o subscritor do instrumento de mandato datado de 24.06.2016 (evento 901, doc. 2, fl. 
17) seu representante legal.
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Nos autos formados, intimem-se as partes.
4. Intimem-se também as partes nestes autos.”

Também se faz necessário reproduzir outro pronunciamento que se 
seguiu àquele impetrado:

“1. Considerando a deflagração da operação ‘Quijarro’, conforme se depreende inclusive 
dos autos de IPL 5009179-08.2016.4.04.7001, cumpra-se o item 11.4 da decisão do evento 
876, rebaixando o sigilo dos autos para o nível 1. (...)” (evento 915, 29.06.2016)

E, finalmente, mas na Petição nº 5009037-04.2016.4.04.7001, em 
22.07.2016:

“1. Os presentes autos foram instaurados em virtude do bloqueio do valor de R$ 
19.500.000,00 das contas bancárias da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO 
BRASIL LTDA., determinado em decisão proferida nos autos de Pedido de Quebra de Sigilo 
de Dados e/ou Telefônico nº 5000371-48.2015.4.04.7001 para garantir futura execução das 
multas aplicadas.

Após efetivado o bloqueio, referida empresa requereu vista daqueles autos, os quais 
tramitavam com sigilo nível 4 em decorrência das investigações policiais em andamento 
à época. Assim, determinou-se a distribuição do presente incidente processual, de modo a 
possibilitar o acesso da decisão à requerente.

Pela decisão do evento 13, considerando o rebaixamento do nível de sigilo dos autos 
originários (5000371-48.2015.4.04.7001) em razão da deflagração da operação, foi deter-
minada a associação da empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. àqueles autos, 
na condição de interessada, passando assim a ter acesso a todos os seus documentos.

Em sua manifestação do evento 19, o MPF requer o cumprimento da decisão (obrigação 
de pagar quantia certa – multa) em face da empresa Facebook Serviços Online do Brasil 
Ltda., intimando-se a empresa, na figura de seu representante legal, para, querendo, apre-
sentar impugnação nos termos do art. 525 do CPC.

A empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., por meio da petição juntada no 
evento 23, requer que seja reconhecida a nulidade das intimações enviadas para endereços 
de e-mail estranhos à peticionária e, consequentemente, que se reforme a decisão que deter-
minou o bloqueio de ativos financeiros da empresa, determinando-se o imediato desbloqueio 
do valor, que deverá ser diretamente restituído à conta bancária que indica. Esclarece que o 
FACEBOOK BRASIL é a empresa brasileira, integralmente sujeita à legislação nacional, 
e tem como objeto social a prestação de serviços relacionados à locação de espaços publi-
citários, à veiculação de publicidade e ao suporte de vendas, todos vinculados ao serviço 
Facebook. Afirma também que, apesar de não ser a entidade responsável pela operação do 
serviço Facebook e pelos dados de seus usuários, o que é de responsabilidade das entidades 
Facebook Inc., localizada nos Estados Unidos da América, e Facebook Ireland Limited, 
situada na Irlanda, sempre colabora com as autoridades públicas brasileiras. Diz que recebeu 
os ofícios de nos 700001243965 e 700001244423 por meio da plataforma eletrônica www.
facebook.com/records e diretamente em sua sede o ofício nº 700001176722, os quais foram 
prontamente respondidos, tendo sido esclarecida a necessidade de que fossem encaminhados 
para o e-mail whatsapplec@zwillgen.com, tendo em vista que ‘as empresas não alteraram ou 
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integraram quaisquer sistemas que permitam que o Facebook forneça dados de WhatsApp’. 
Destaca que esses três ofícios não impunham qualquer penalidade à peticionária e que após 
isso não recebeu qualquer resposta ou reiteração por parte deste juízo ou da autoridade 
policial. Diz que nenhum dos ofícios ou intimação indicados na decisão que determinou 
endereço. Apresenta tabela indicando que os ofícios foram encaminhados para endereço de 
e-mail de terceiros estranhos à empresa, de modo que desconhecia as determinações deste 
juízo. Acrescenta que os titulares dos endereços de e-mail para os quais os ofícios teriam 
sido encaminhados não são funcionários da peticionária nem dos operadores do Facebook e 
que, apesar de a empresa WhatsApp Inc. disponibilizar o endereço de e-mail whatsapplec@
zwillgen.com para envio de requerimentos relacionados ao aplicativo WhatsApp, não foi 
esse o utilizado pela autoridade policial para o envio dos ofícios. Aduz que a legislação 
vigente exige a intimação pessoal do obrigado para cumprir determinação judicial nos casos 
em que há cominação de multa diária, o que não foi observado no presente caso.

2. Essa discussão, entretanto, já é objeto de mandado de segurança impetrado pela 
peticionante, tendo este juízo prestado as devidas informações ao e. TRF da 4ª Região, a 
quem caberá analisar a questão.

3. Posto isso, indefiro os requerimentos formulados pela peticionária no evento 23.
4. Com relação à manifestação ministerial referente à cobrança da multa aplicada, 

aguarde-se o julgamento do mandado de segurança impetrado (5028059-02.2016.4.04.0000), 
no qual são questionadas a legalidade do bloqueio e as formalidades que o precederam, 
prevenindo-se, assim, prováveis discussões da mesma matéria em eventual impugnação ao 
cumprimento da ordem de pagamento da aludida multa.

5. Intimem-se.” (evento 24, 22.07.2016)

Sendo esses os contornos fáticos e jurídicos sobre os quais hão de 
assentar-se o alegado direito líquido e certo, trago o feito em mesa, 
recordando, porém, o que escrevi quando da decisão em que indeferi a 
liminar:

“(...) Após muito refletir sobre a situação peculiar desvelada nos autos, o que me tomou 
mais tempo do que de costume para o exame de liminar, e atento ao conteúdo das infor-
mações que me foram prestadas, pareceu-me, à primeira vista, ser hipótese de negativa de 
seguimento à impetração, em face da sua manifesta improcedência, uma vez que os funda-
mentos expendidos na inicial revelavam-se dissociados do objeto da pretensão mandamental.

Isso porque o bloqueio aqui impugnado não se qualifica – apenas – como uma forma 
especial de constrição executiva, cujo iter para sua imposição teria sido olvidado pela auto-
ridade impetrada, mas, também, como uma medida inominada adotada com base no poder 
geral de cautela, direcionada, não exclusivamente, a aparelhar a futura cobrança da multa 
decorrente do descumprimento da ordem judicial para o fornecimento de dados imprescin-
díveis à investigação criminal, senão compelir a impetrante a colaborar com tal desiderato.

No entanto, em obséquio ao status constitucional do mandado de segurança, hei por 
bem processar o feito e, oportunamente, após ouvir o Ministério Público Federal, submeter 
meu entendimento ao colegiado, quer no que tange à admissibilidade da via eleita, quer 
ao seu mérito.”
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2. O cabimento da impetração

Assevera Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. que não está 
questionando a legalidade do decisório que determinou a quebra do 
sigilo de dados ou a forma do seu cumprimento, mas sim a alegada 
ilegalidade da realização de confisco de sua propriedade ao antecipar 
restrição de valor de multa por indicado descumprimento de decisão 
judicial, e isso porque, ainda que tivesse descumprido ordem do juízo 
e fosse legal a imposição da multa diária, seria absolutamente ilegal o 
bloqueio pelo sistema Bacenjud por malferir o regular procedimento 
para cobrança de créditos de natureza estatal, com prévia inscrição em 
dívida ativa, instauração de processo para execução fiscal e citação do 
devedor para pagamento ou impugnação do valor (escolha da forma 
de garantir a execução, oposição de embargos e outro recurso, se estes 
forem improcedentes, produção de provas).

Prevê a Constituição Federal que se concederá mandado de 
segurança “(...) para proteger direito líquido e certo, não amparado por 
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade 
ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica 
no exercício de atribuições do Poder Público”, ao passo que a Lei 
12.016/2009 estabelece:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
I – de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independente-

mente de caução;
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;
III – de decisão judicial transitada em julgado.”

Do quanto se viu alhures, pareceu-me, à primeira vista, ser hipótese 
de negativa de seguimento à impetração, em face da manifesta 
inadmissibilidade do mandamus, uma vez que os fundamentos 
expendidos na inicial estariam dissociados do objeto da pretensão 
mandamental.

E isso porque a impetrante optou por impugnar a decisão de primeiro 
grau sob a alegação de que o bloqueio encerrava um desrespeito ao 
devido processo legal, na medida em que a constrição representaria uma 
antecipação da exigibilidade da penalidade imposta, porque substitutiva 
de ação de execução e, nessa extensão, adotada por juízo incompetente, 
ao passo que, na origem, veio a suscitar questões periféricas ligadas aos 
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endereços para o recebimento das determinações (ordens judiciais para 
entrega dos dados telemáticos).

Ocorre que, como se viu do relato anterior, somente em 22.07.2016 
é que o juízo de primeiro grau proferiu decisão fazendo referência à 
pretensão do Ministério Público Federal em deflagrar a cobrança da 
multa imposta pelo sucessivo não atendimento às ordens judiciais que 
haviam afastado o sigilo de dados referentes às mensagens eletrônicas 
enviadas e recebidas por meio do aplicativo WhatsApp, mas, ainda 
assim, nada proveu a respeito, porquanto entendeu que essa controvérsia 
havia sido submetida ao crivo do Tribunal.

Assim, se a celeuma pudesse se restringir a esse resumo, não seria 
possível dar-lhe trânsito, pois é incontroverso que, na origem, não se 
promoveu quer a cobrança, quer a substituição da multa consolidada, 
nem se deu destinação final ao numerário bloqueado; porém, ponderando 
que o debate acerca da natureza dessa constrição está entrosado com a 
alegação de desrespeito ao devido processo legal, conheço do presente 
mandado de segurança, na medida em que reservado ao exame dessa 
específica porção da controvérsia.

Ademais, consigno que o impetrante não lançou mão do agravo de 
instrumento, porquanto, segundo alegou, as ordens judiciais não lhe 
foram endereçadas, mas sim ao aplicativo WhatsApp. Também não 
poderia ter interposto apelação criminal, uma vez que a decisão da qual 
recorreria não seria definitiva, nem ostentaria força dessa natureza, seja 
pela possibilidade de redução do valor do bloqueio, seja mesmo da sua 
supressão.

Por outro lado, em que pese o impetrante intitule-se “terceiro” 
em relação à investigação no bojo da qual se deu a indigitada 
constrição, não se pode deixar de evocar o parágrafo único do artigo 
12 da Lei 12.965/2014 (“Tratando-se de empresa estrangeira, responde 
solidariamente pelo pagamento da multa de que trata o caput sua 
filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país”), pois 
se, segundo consta dos documentos de sua constituição, duas subsidiárias 
da holding Facebook participam da integralização do seu capital social, 
e se a referida controladora adquiriu o aplicativo WhatsApp, no ano de 
2014, ao fim e ao cabo essa possui representação no país, por meio de 
sua sucursal brasileira, Facebook Serviços Online do Brasil Ltda.
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O dado, nesse horizonte, ou seja, admitida para argumentar a 
premissa do impetrante, igualmente atrairia a dicção do enunciado 202 
do STJ, segundo o qual “a impetração de segurança por terceiro, contra 
ato judicial, não se condiciona à interposição de recurso”.

3. O mérito

Muito embora a decisão impetrada tenha consignado, ao meu ver 
inadvertidamente, que o bloqueio via Bacenjud impunha-se para garantir 
futura execução das multas pelo descumprimento das ordens judiciais, 
resta claro do pedido feito pela Polícia Federal, com o qual concordou 
o Ministério Público Federal, que outra era a natureza da medida, 
pois destinava-se a compelir WhatsApp a atender (rectius cumprir) 
as ordens judiciais, fornecendo os dados telemáticos indispensáveis à 
continuidade da investigação.

Nesse sentido, recordo precedente paradigmático:
“QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO DA MINISTRA RELATORA QUE DETER-

MINOU A QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO (GMAIL) DE INVESTIGADOS 
EM INQUÉRITO EM TRÂMITE NESTE STJ. GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. 
DESCUMPRIMENTO. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE. INVERDADE. GOOGLE 
INTERNATIONAL LLC E GOOGLE INC. CONTROLADORA AMERICANA. IRRE-
LEVÂNCIA. EMPRESA INSTITUÍDA E EM ATUAÇÃO NO PAÍS. OBRIGATORIE-
DADE DE SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEIRAS, ONDE OPERA EM RELEVANTE 
E ESTRATÉGICO SEGUIMENTO DE TELECOMUNICAÇÃO. TROCA DE MENSA-
GENS, VIA E-MAIL, ENTRE BRASILEIROS, EM TERRITÓRIO NACIONAL, COM 
SUSPEITA DE ENVOLVIMENTO EM CRIMES COMETIDOS NO BRASIL. INEQUÍ-
VOCA JURISDIÇÃO BRASILEIRA. DADOS QUE CONSTITUEM ELEMENTOS DE 
PROVA QUE NÃO PODEM SE SUJEITAR À POLÍTICA DE ESTADO OU EMPRESA 
ESTRANGEIROS. AFRONTA À SOBERANIA NACIONAL. IMPOSIÇÃO DE MULTA 
DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO.” (STJ, Inquérito nº 784-QO, Corte Especial, rel. 
Ministra Laurita Vaz, DJe 28.08.2013)

Com efeito, demonstrando o pano de fundo comum à espécie, tal 
qual avivado pela sustentação oral do patrono da parte impetrante, 
extraio do inteiro teor do voto cuja ementa foi acima citada:

“(...) Em se tratando de ordem judicial, o que se espera de qualquer cidadão ou entidade 
formalmente constituída no país é o seu fiel cumprimento, sob pena de incursão no campo 
do ilícito, sujeitando seus agentes ou dirigentes às penalidades da lei.”

Pois bem.
Prescreve o artigo 11 da citada Lei 12.965/2014 (Marco Civil da 

Internet):
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“Art. 11. Em qualquer operação de coleta, armazenamento, guarda e tratamento de re-
gistros, de dados pessoais ou de comunicações por provedores de conexão e de aplicações 
de Internet em que pelo menos um desses atos ocorra em território nacional, deverão ser 
obrigatoriamente respeitados a legislação brasileira e os direitos à privacidade, à proteção 
dos dados pessoais e ao sigilo das comunicações privadas e dos registros.

§ 1º O disposto no caput aplica-se aos dados coletados em território nacional e ao conte-
údo das comunicações, desde que pelo menos um dos terminais esteja localizado no Brasil.

§ 2º O disposto no caput aplica-se mesmo que as atividades sejam realizadas por pessoa 
jurídica sediada no exterior, desde que oferte serviço ao público brasileiro ou pelo menos 
uma integrante do mesmo grupo econômico possua estabelecimento no Brasil.

§ 3º Os provedores de conexão e de aplicações de Internet deverão prestar, na forma 
da regulamentação, informações que permitam a verificação quanto ao cumprimento da 
legislação brasileira referente à coleta, à guarda, ao armazenamento ou ao tratamento de 
dados, bem como quanto ao respeito à privacidade e ao sigilo de comunicações.

§ 4º Decreto regulamentará o procedimento para apuração de infrações ao disposto 
neste artigo.”

A Lei 13.105/2015 (NCPC):
“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, 

sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer 
outra medida idônea para asseguração do direito.

(...)
Art. 536. No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de 

fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela 
específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas 
necessárias à satisfação do exequente.

§ 1º Para atender ao disposto no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a 
imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de 
obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio 
de força policial.

(...)
Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de 

conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja 
suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumpri-
mento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade 
da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I – se tornou insuficiente ou excessiva;
II – o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa 

causa para o descumprimento.
§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.
§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser 

depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da 
sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão 
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e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que 

reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.”

Por outro lado, estatui o Código de Processo Penal:
“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, 

bem como o suplemento dos princípios gerais de direito.”

O Código Penal:
“Art. 330 – Desobedecer a ordem legal de funcionário público:
Pena – detenção, de quinze dias a seis meses, e multa.”

A Lei 12.850/2013:
“Art. 1º Esta lei define organização criminosa e dispõe sobre a investigação criminal, 

os meios de obtenção da prova, infrações penais correlatas e o procedimento criminal a 
ser aplicado.

§ 1º Considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas 
estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, 
com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante 
a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou 
que sejam de caráter transnacional.

(...)
Art. 2º Promover, constituir, financiar ou integrar, pessoalmente ou por interposta pessoa, 

organização criminosa:
Pena – reclusão, de 3 (três) a 8 (oito) anos, e multa, sem prejuízo das penas correspon-

dentes às demais infrações penais praticadas.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem impede ou, de qualquer forma, embaraça a inves-

tigação de infração penal que envolva organização criminosa.”

A propósito, e antes de avançar no exame das questões de fundo, 
é imperiosa a transcrição das razões que levaram a Polícia Federal a 
pleitear, e o Ministério Público Federal a concordar, primeiro com a 
imposição de multa diária, agravada progressivamente na medida 
em que se consolidava o descumprimento das ordens judiciais, que 
determinaram o fornecimento de dados telemáticos, e, depois, com o 
bloqueio via Bacenjud para compelir Facebook Serviços Online do 
Brasil Ltda. ao atendimento (Pedido de Quebra de Sigilo de Dados e/ou 
Telefônicos nº 5000371-48.2015.4.04.7001):

“Expõe que, em relação aos custos operacionais referentes à investigação da ORCRIM, 
houve um gasto em torno de R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), ainda não inclusos 
os valores que serão empregados com a deflagração da operação, além de novas demandas 
investigativas fulcradas nos documentos e materiais eventualmente encontrados nas buscas, 
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de modo que os custos operacionais podem ultrapassar a cifra de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais). Aduz que esse valor deverá ser restituído aos cofres públicos com a perda 
de todo o patrimônio adquirido ilicitamente pela ORCRIM, que será revertido em prol da 
União e da sociedade, por meio da venda antecipada de bens e do aparelhamento dos órgãos 
de segurança pública com a utilização de veículos e equipamentos contra a criminalidade. 
Diz que todo esse aparato tem como única finalidade a desarticulação do poderio financei-
ro de organizações criminosas atuantes nesta modalidade de crime organizado mediante 
o perdimento, judicialmente decretado, de todo patrimônio adquirido ilicitamente com 
atividades vinculadas ao narcotráfico, que, na espécie, revelou tratar-se de um esquema 
criminoso altamente lucrativo.” (evento 876, despadec1)

“(...) c) que o Facebook seja informado de que, caso as medidas acima requeridas não 
sejam adotadas no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem judicial, 
haverá a incidência de multa diária no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).” 
(evento 740, representação busca 2)

“(...) e) que o Facebook seja informado de que, caso as medidas acima requeridas não 
sejam adotadas no prazo de 05 (cinco) dias a contar do recebimento da ordem judicial, haverá 
a incidência de multa diária no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais);

f) que, em decorrência das multas impostas até o presente momento desta Op. QUI-
JARRO, seja determinado o bloqueio, via Bacenjud, de valores existentes em nome da 
empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BR, CNPJ 13.347.016/0001-17, com 
transferência para conta bancária específica determinada por este juízo.” (evento 849, 
representação busca2)

Do quanto se vê, e em que pese a parte impetrante diga-se um “terceiro” 
em relação ao WhatsApp e à investigação, no que até o momento tem 
contado com a compreensão das autoridades que, na origem, conduzem 
e supervisionam a apuração, o bloqueio via Bacenjud, em que pese de 
valor expressivo, dado o sucessivo desatendimento das ordens judiciais, 
evitou a adoção de cautelar outra, se considerado que a conduta do seu 
responsável legal (pessoa física), porque (a) devidamente cientificado 
do que ocorria no referido aplicativo, (b) com acesso a canal interno 
(meios) para, ao menos, não encobrir a continuidade desse estado 
de coisas, poderia, em tese, vir a envolvê-lo no fato suspeitado e 
acarretar-lhe toda sorte de infortúnios, como o indiciamento por crime 
de desobediência ou, levada a situação às últimas consequências, por 
pertencer à organização criminosa, em face dos embaraços causados à 
persecução criminal, a cargo dos órgãos do sistema de justiça.

Desvelado tal contexto, e ao contrário do que parece, tenho por 
absolutamente proporcional a medida cautelar adotada (o bloqueio), 
porque em reforço às penalidades pecuniárias, cuja imposição àquela 
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altura revelava-se insuficiente e cuja elevada expressão financeira 
decorria não de excessivo arbitramento judicial, senão da atitude não 
colaborativa do impetrante.

Ademais, informada pela aplicação analógica do processo civil, 
que, como se viu, seria mais favorável ao impetrante do que a regência 
da processualística penal, é de ver-se que os artigos do CPC/2015 – 
diferentemente daqueles do CPC/1973 – autorizavam que a decisão 
impetrada impusesse o bloqueio imediato, pois, se acessório (reforço) 
às finalidades da cautelar até então ignorada, é dizer, não com visos à 
execução dos valores em que consolidada, e sim à entrega dos dados 
telemáticos, nada havia que impedisse a colocação do numerário à 
disposição do juízo, vedado que estaria somente o seu levantamento, 
porquanto condicionado ao trânsito em julgado do provimento que 
encerrasse a controvérsia de que ele era ancilar.

Assim arranjados os fatos e os argumentos, não vejo ilegalidade no 
bloqueio impugnado, ressaltando que questões jurídicas diversas da 
enfrentada, especificamente, nesta ação constitucional fazem parte da 
alçada do juízo de primeiro grau.

A propósito, como se viu alhures, o impetrante já lhe dirigiu 
impugnação, o que por esse será decidido como entender de direito.

Em conclusão:
a) a determinação judicial descumprida, ou, no plural, as ordens 

judiciais desatendidas assim proveram porque, sem embargo das 
demais diligências investigatórias encetadas pela autoridade policial 
federal, esta reuniu fortes indícios de que se fazia necessário o pleiteado 
afastamento do sigilo dos dados telemáticos, porque investigados-
usuários do WhatsApp, “alvos” da apuração, estavam a homiziar 
naquela plataforma digital o tráfego de informações essenciais ao 
desbaratamento de atos ilícitos;

b) o bloqueio via Bacenjud (b.1) recaiu sobre as contas bancárias 
e aplicações financeiras de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. 
porque, uma vez estabelecido com escritório no Brasil e componente 
da holding Facebook, adquirente do WhatsApp, sujeita-se à legislação 
nacional; (b.2) foi a alternativa encontrada para dissuadir o iterativo 
descumprimento às ordens judiciais (9 decisões sucessivas, cada qual 
com multa diária arbitrada em valor progressivamente mais elevado, 
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que, no seu conjunto, alcançaram a cifra de R$ 19.500.000,00), ou 
seja, reforço às finalidades das astreintes ignoradas até então; (b.3) não 
configurou (b.3.1) antecipação de exigibilidade das multas consolidadas 
ou medida para instrumentalizar a sua cobrança ou substituí-la, antes 
providência adotada com base no poder geral de cautela e menos severa 
do que a resposta penal para compelir à entrega dos dados telemáticos; 
ou (b.3.2) provimento de natureza executiva, aplicado ex officio e 
por juízo incompetente.

Em verdade, a resistência da parte impetrante, ao invés de calcada 
em aspectos que lhe parecem suscitar acendrado debate de índole 
processual civil, faz ecoar o substancioso alvitre da senhora ministra 
relatora da questão de ordem no citado Inquérito nº 784, consignado por 
ocasião da sessão em que foram rejeitados os embargos de declaração 
opostos àquele julgamento:

“Reitero a sugestão de encaminhar à Presidência da República, bem como às comissões 
competentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, comunicação com o resumo da 
controvérsia aqui tratada, de forma a subsidiar estudo, que já existe, sobre a necessidade de 
se impor condições e regras mais claras para o exercício de tais atividades empresariais em 
território nacional, mormente para estabelecer a responsabilidade pelo serviço prestado.”

Basta uma simples pesquisa na rede mundial de computadores para 
encontrar-se uma profusão de matérias e reportagens dando conta do 
desenvolvimento de tecnologias de segurança, como encriptação, e da 
aguerrida disputa comercial travada pelos diversos aplicativos de troca 
de mensagens, em ordem a manter ou a alcançar a hegemonia nesse 
lucrativo segmento empresarial, entre outros:

http://exame.abril.com.br/tecnologia/por-que-facebook-e-
whatsapp-vivem-encrencados-com-a-justica/;

http://olhardigital.uol.com.br/fique_seguro/noticia/whatsapp-
explica-por-que-nao-entrega-os-dados-que-a-policia-brasileira-
pede/55829;

http://www.redebrasilatual.com.br/cidadania/2016/03/lei-
determina-acesso-a-dados-que-trafegam-na-internet-dizem-
especialistas-5415.html;

https://www.oficinadanet.com.br/post/12454-10-aplicativos-para-
substituir-o-whatsapp.

Nada demais nisso, pois tanto o sucesso quanto o reconhecimento são 
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expectativas legítimas em relação ao desempenho de qualquer atividade 
empreendedora; porém, existem alternativas para um convívio, eficaz 
e colaborativo, entre empresas estrangeiras e órgãos reguladores e do 
sistema de justiça dos países em que as primeiras estiverem atuando.

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do mandado de 
segurança e, no mérito, denegar a ordem, julgando prejudicado o 
agravo regimental interposto da decisão que indeferiu liminar.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen:

1. Peço vênia ao eminente relator para divergir da solução proposta.
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que 

determinou a constrição de R$ 19.500.000,00 (dezenove milhões 
e quinhentos mil reais) pelo sistema Bacenjud. Os valores decorrem 
da consolidação de multa aplicada pelo descumprimento de decisão 
judicial.

2. Inicialmente, impõe-se destacar que não se discute a possibilidade 
e a licitude da imposição de multa para cumprimento da ordem judicial. 
Essa questão, enquanto causa de pedir, é expressamente afastada pela 
agravante.

Destaco que a ordem judicial atacada não determina o bloqueio 
enquanto coerção, mas “a fim de garantir futura execução das multas”. 
Como constou da decisão, seu intuito é acautelar a execução, não coagir.

3. A imposição de astreintes gera uma relação processual civil 
entre aquele que deve cumprir a ordem judicial e o juízo, conforme 
precedentes do STJ:

“PENAL, PROCESSUAL PENAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁ-
RIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. QUEBRA DO SIGILO TELEMÁTICO DE 
INVESTIGADO EM INQUÉRITO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL PELA 
EMPRESA PROVEDORA DE E-MAILS, DESTINATÁRIA DA ORDEM, FUNDADO 
EM ALEGAÇÕES REFERENTES A DIREITO DE TERCEIRO. NÃO CABIMENTO. 
SUBMISSÃO ÀS LEIS BRASILEIRAS. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. MULTA 
DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO. POSSIBILIDADE. VALOR DAS ASTREINTES. 
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SUPRES-
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SÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, 
NÃO PROVIDO.

(...)
6. Este Superior Tribunal firmou o entendimento de que a imposição de astreintes à 

empresa responsável pelo cumprimento de decisão de quebra de sigilo, determinada em 
inquérito, estabelece entre ela e o juízo criminal uma relação jurídica de direito processual 
civil. E, ainda que assim não fosse, as normas de direito processual civil teriam incidência 
ao caso concreto, por força do art. 3º do Código de Processo Penal.

(...)” (RMS 44.892/SP, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 
05.04.2016, DJe 15.04.2016)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INQUÉRITO POLICIAL. QUE-
BRA DE SIGILO TELEMÁTICO. CUMPRIMENTO TARDIO DE ORDEM JUDICIAL. 
APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA À EMPRESA RESPONSÁVEL PELO FOR-
NECIMENTO DE DADOS. ART. 475-J DO CPC. RELAÇÃO JURÍDICA DE DIREITO 
PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS PRAZOS RECURSAIS PREVISTOS NO 
CPC. RECURSO PROVIDO. 1. O juízo criminal, ao aplicar multa cominatória à empresa 
responsável pelo fornecimento de dados decorrentes da quebra de sigilo determinada em 
inquérito policial, estabelece com ela uma relação jurídica de natureza cível, seja porque 
o responsável pelo cumprimento da ordem judicial não é parte no processo criminal, seja 
porque a aplicação de multa por eventual descumprimento – ou retardo no adimplemento 
– tem amparo no art. 475-J do Código de Processo Civil. (...)” (REsp 1.455.000/PR, rel. 
Ministra Maria Thereza de Assis Moura, rel. p/ acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, 
Sexta Turma, julgado em 19.03.2015, DJe 09.04.2015)

Veja-se que se trata de terceiro chamado a colaborar com o juízo. 
A imposição de multa, como instrumento de pressão para tanto, gera 
uma relação que não diz respeito ao direito penal em sentido estrito, 
mas civil. A multa é cominada, pode ser discutida, vir a ser ampliada ou 
reduzida e, ao final, aplicada.

Não vislumbro fundamentos para que o cumprimento da obrigação 
de pagar a astreinte seja desde já acautelado. Nada há no sentido de que 
a empresa da qual se busca a colaboração seja insolvente.

A imposição da multa deve ensejar os recursos cabíveis e, mantida, 
implicar sua posterior cobrança, ensejando-se, então, pagamento 
voluntário cuja inocorrência, essa sim, legitimará a adoção de medidas 
constritivas para o seu cumprimento.

4. Tenho que o acautelamento, no presente momento, não pode ser 
mantido. Viola o devido processo legal a imposição de restrições, de 
inopino, à disponibilidade de ativos de empresa legalmente constituída 
e em pleno funcionamento, que, por certo, tem seus compromissos 
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financeiros a cumprir, sem que sequer tenha sido intimada para o 
pagamento de multa cuja cominação ainda não redundou, sequer, na sua 
aplicação em caráter firme, não sujeita a recurso com efeito suspensivo. 
Qualquer restrição ao patrimônio das pessoas exige fundamentação 
suficiente e suporte na razoabilidade e na proporcionalidade.

Há, portanto, lesão a direito líquido e certo, qual seja, o de gozar e 
dispor do seu patrimônio e fazer disso instrumento para o livre exercício 
da atividade empresarial. A constrição de valores pode prejudicar o 
regular exercício da atividade de empresa. Efetivamente, o fato de haver 
valores em conta bancária (o que ficou evidenciado pelo bloqueio via 
Bacenjud) não significa, por si, que a indisponibilidade de tais valores 
não compromete as atividades da empresa. Pelo contrário, a pessoa 
jurídica possui obrigações trabalhistas, tributárias e empresariais que 
podem ser prejudicadas pela constrição.

Assim, reputo preenchidos os requisitos para concessão da ordem.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por conceder a ordem para determinar a 
liberação dos valores constritos ou sua restituição, caso já transferidos 
para conta bancária.

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO CRIMINAL (SEÇÃO)
Nº 5047412-28.2016.4.04.0000/TRF

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani

Excipientes: A.P.F.
B.K.

Advogado: Dr. José Roberto Batochio
Excepto: Des(a). Federal Relator(a) da 8ª Turma do TRF da 4ª Região 

(GAB82)
MPF: Ministério Público Federal
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EMENTA

Penal e Processo Penal. Exceção de suspeição. Art. 254 do 
CPP. Alegação de parcialidade do desembargador por amizade com o 
juiz de primeiro grau. Não configuração.

1. Traço comum às sociedades democráticas é a designação prévia do 
oficial encarregado de aplicar a lei aos conflitos humanos. O juiz é, por 
definição, o terceiro neutro, não escolhido para a causa e equidistante 
das partes e do caso.

2. A imparcialidade do juiz é crucial tanto para o acusado quanto 
para a sociedade, impedindo, de um lado, a perseguição política de 
indivíduos que se posicionem contra o poder constituído, e, de outro, 
a impunidade de criminosos atrelados à máquina estatal. Para que o 
Poder Judiciário cumpra a sua função constitucional, é essencial que 
o desenho processual não acabe por conferir à parte a prerrogativa de 
escolher o seu juiz.

3. Regras de titularização e afastamento do magistrado são precisas 
e não admitem a integração de conteúdo pelo intérprete, impedindo, 
assim, que juízes sejam erroneamente mantidos ou afastados. O rol 
do art. 254 do CPP constitui numerus clausus, e não numerus apertus, 
sendo taxativas as hipóteses de suspeição. Precedentes desta Corte e do 
STF.

4. A relação de amizade entre juízes não constitui motivo legal para o 
afastamento de magistrados. Ademais, não está comprovada a amizade 
íntima entre o julgador de primeira instância e o desembargador que 
apreciou a exceção oposta em face do primeiro.

5. Ainda que não fossem taxativas as hipóteses legais, é nítido que 
o telos da norma visa impedir a captura do juiz pela parte, em razão da 
proximidade entre ambos.

6. A expressão pública de respeito pelo labor do magistrado de 
primeira instância não constitui causa de suspeição do julgador ad 
quem.

7. Rejeitam-se acusações de parcialidade fulcradas tão somente 
em decisões reiteradas que desfavoreçam a parte, quando adotam 
justificadamente uma interpretação possível, sob pena de prejudicar o 
exercício da atividade jurisdicional. Precedentes do STF.
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8. Exceção de suspeição desprovida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 4ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento à exceção de suspeição, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 12 de dezembro de 2016.
Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: Trata-
se de exceção de suspeição criminal proposta por A.P.F. e B.K., 
questionando condição de imparcialidade do relator do HC nº 5043493-
31.2016.4.04.0000/PR, e. Des. Federal João Pedro Gebran Neto.

Aduzem os excipientes que o referido desembargador teria “estreitos 
e profundos laços de amizade com o juiz prolator da decisão vergastada 
no mandamus, sendo certo que, ao que consta, concorre relação de 
compadrio entre ambos”. Referem que, em razão dos mencionados 
laços afetivos, faltaria ao relator a necessária isenção para julgar os 
recursos que ataquem decisões proferidas por quem é alvo de sua 
amizade. Mencionam que a referida amizade seria a motivação para 
o baixo (“senão zero”) índice de reformas das decisões de primeiro 
grau. Aduzem que o relator manifestaria publicamente seu apreço 
pelo magistrado de primeiro grau, colacionando notícia veiculada em 
sítio da Internet nesse sentido. Salientam que a garantia do julgamento 
imparcial seria interesse de toda a sociedade, vindo em benefício da 
própria jurisdição. Insurgem-se contra a prevenção do e. Des. Federal 
João Pedro Gebran Neto, pois estaria “a aconselhar a prudência que 
outro magistrado, que não o excepto, oficie na causa. Por que deverá 
ser sempre ele?”.

Os excipientes fundamentam sua pretensão no art. 254, I, do CPP, 
trazendo referência ao novo Código de Processo Civil, e aduzem não 
serem as hipóteses elencadas na referida norma taxativas. Requerem, 
por esses fundamentos, o reconhecimento da suspeição e o consequente 
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encaminhamento do feito ao “juiz natural, imparcial”.
O magistrado excepto rejeitou a suspeição alegada, processando a 

presente suspeição nos termos do art. 100 do CPP, vindo os autos a esta 
relatoria por motivo de prevenção.

A douta Procuradoria Regional da República ofereceu parecer no 
feito, opinando pelo desprovimento da exceção.

É sucinto o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Claudia Cristina Cristofani: Cuida-se 
de exceção de suspeição oposta por A.P.F. e B.K., nos autos do HC 
nº 5043493-31.2016.4.04.0000/PR, contra julgador componente da 8ª 
Turma desta Corte, o Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto, 
sustentando os excipientes que o excepto teria relações de amizade com 
o magistrado de primeiro grau, o Juiz Federal Sérgio Fernando Moro.

Não procede o pedido, contudo.

1. A relevância das regras prévias de designação do juiz

Sabe-se ser traço comum às sociedades organizadas a designa-
ção prévia das pessoas que irão aplicar a regra da lei aos conflitos hu-
manos, de forma a assegurar sua independência e sua imparcialidade.

O juiz é, pois, por definição, o terceiro neutro ao litígio, não 
escolhido para a causa e ocupante daquela jurisdição segundo normas 
preexistentes. Não é parte e não está relacionado à parte, não sendo, 
também, interessado ou testemunha.

Justamente a equidistância do adjudicador relativamente às partes 
e ao litígio é que torna necessária a instrução processual – o julgador 
deve acessar as realidades do mundo para se tornar apto a aplicar a 
lei aos fatos, superando a assimetria informativa que mantém com o 
caso –, consistente na (custosa) conversão de informações privadas, 
detidas pelas partes, em públicas, via produção e validação de provas, 
mediante processo legal justo e democrático. [A propósito, observe-se 
que a revelação de informações valiosas ao público, como as que dizem 
respeito à nocividade de produtos destinados ao consumo, é um dos 
benefícios que a sociedade recebe em troca de financiar o Judiciário 
(VERNICK, J. et al. Role of litigation in preventing product-related 
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injuries. Epidemiol. Rev., v. 25, 2003).]
Com isso, o trabalho do juiz é o resultado de procedimento complexo, 

envolvendo a captação e o tratamento de uma miríade de informações 
conforme regras democráticas prévias. Decisões judiciais encerram atos 
processuais no sentido de produzir e processar informações (provas) 
a fim de desvendar acontecimentos, eventos, ações; compreender-lhes 
o sentido moral e supor intenções subjetivas subjacentes; considerar 
variáveis complexas ou contraintuitivas, como o risco e a malícia; 
investigar o sentido de normas sociais, culturais, religiosas, práticas 
de mercado, que contextualizam os conflitos; estabelecer relações de 
causalidade e, eventualmente, monetizar prejuízos; apreender, em face 
das peculiaridades concretas, o conteúdo normativo de standards (“ação 
imprudente”, “‘homem médio”, “boa-fé”) e o sentido técnico da lei, 
resolvendo competições interpretativas; avaliar a proporcionalidade 
de consequências e a constitucionalidade de normas; proceder a 
opção metodológica pela subsunção ou pela ponderação, no último 
caso estabelecendo relações de precedência segundo postulados como 
adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.

Na seara criminal, a imparcialidade do juiz é crucial para o 
acusado, como também para a sociedade. Por meio dela se assegura a 
independência da magistratura, a autonomia judicial em relação aos 
demais poderes. A aptidão de proferir veredito desatrelado de compadrios 
e grupos de interesses que possam se aninhar na máquina estatal é 
qualidade atrelada à maturidade institucional, porque impede tanto que 
se abuse da coação, atributo das decisões judiciais, para perseguir 
cidadãos inocentes que possam imprecar contra o poder; quanto 
que grupos criminosos emaranhados em outras esferas do Estado sejam 
libertos, impunes, da incidência da lei.  

De fato, a segunda hipótese é especialmente relevante, em tese, 
quando se apuram delitos como corrupção, que justamente implica uma 
relação privilegiada com o Estado, pressuposto da quebra da confiança. 
Contrariamente aos malfeitos “de rua”, o crime organizado de colarinho 
branco está de mãos dadas com as estruturas e os quadros do Estado, 
em relação espúria – Sutherland já o definia como “cometido por 
uma pessoa de respeitabilidade e alto status social no curso de sua 
ocupação” (traduzi). Não violentos, os crimes são cometidos por 
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respeitáveis homens de negócios e profissionais do governo, com 
acessos, conhecimento, tecnologia, informações e reputação, portanto 
com possibilidades de interferir na escolha do juiz de sua causa, ou de 
pressioná-lo.

Portanto, assegurar que o magistrado não possa ser removido do 
caso é traço de evolução institucional, tutelados tanto os interesses 
do acusado quanto os da sociedade, que de outro modo estariam 
desprotegidos, perpetuadas as perseguições políticas, de um lado, ou os 
esquemas espúrios de poder, de outro. 

Em sentido ainda mais amplo, diga-se que a independência do Judiciário 
é essencial para o funcionamento dos freios e contrapesos (checks and 
balances) no sistema democrático. Tal independência é coadjuvante 
na promoção da estabilidade das leis ao longo de legislaturas distintas, 
como exige o interesse público, inviabilizando que legisladores futuros 
“reneguem” a legislação anterior cada vez que novos grupos de interesse 
ascendam ao poder. Ao tender a aplicar a legislação consolidada, 
dando guarida aos “contratos legais” pretéritos, o Poder Judiciário 
fomenta a durabilidade dos arranjos legislativos, desincentivando 
acertos e guinadas imediatistas e dificultando que a Constituição seja 
continuamente reinterpretada conforme a preferência dos legisladores 
correntes ou dos grupos de interesses atuais (LANDES, W.; POSNER, 
R. The independent judiciary in an interest-group perspective. J. 
Law & Economics, n. 18, p. 875, 1975; CRAIN, M.; TOLLISON, 
R. Constitutional change in an interest-group perspective. Journal of 
Legal Studies, v. 8, p. 165-176, 1979).

Ainda, o grau de independência dos juízes se relaciona ao crescimento 
econômico, havendo sólidos achados empíricos, com análise de dados 
oriundos de 60 países, no sentido da correlação positiva entre ambos 
os fatores, especialmente no que se refere à capacidade do Estado-juiz 
de bem fazer cumprir compromissos e proteger propriedade (LARS, F.; 
VOIGT, S. Economic growth and judicial independence: cross country 
evidence using a new set of indicators. CESoFfo Working Paper, n. 
906, abr. 2003. Disponível em: <www.ssrn.com>).

Assim, um feixe amplo e complicado de interesses gira em torno 
deste predicado obrigatório do juiz, que o define e se estabelece em 
prol não apenas das partes como também da sociedade e do próprio 
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equilíbrio entre as funções e os poderes estatais.

2. Grau de precisão das regras de exclusão do juiz natural

Com a mesma ênfase com que não se pode admitir que um julgador 
parcial atue em determinado litígio, de igual forma não se pode dispensar 
o juiz designado a uma causa sem justa razão: partes ou coletividades 
não podem “escolher” o seu próprio árbitro.

Como se viu, o mesmo jogo de valores se faz presente em ambas as 
vias da equação, o que torna taxativas e criteriosas as hipóteses legais 
do excepcionamento – nessa matéria, não há lugar para dubiedades, 
indefinições ou ampliações, estando a precisão da lei a serviço da 
segurança das regras do jogo, mantendo-as a salvo das investidas das 
partes, das conveniências estreitas e dos naturais erros de interpretação.

Devem a sociedade e as partes estar seguras de que a titularidade 
da jurisdição, atribuída pela regra, somente será modificada dentro da 
regra – para o que aqui nos interessa, quando alegada (e comprovada) 
condição que verdadeiramente demonstre a falta de isenção.

Essa regra deve gozar de estreita margem interpretativa, como 
intuitivo – vale dizer, deve ser reconhecido o seu elevado nível de 
especificidade, o que reduz a margem para sua modificação quando da 
aplicação.

Normas legais se apresentam com distintos graus de precisão – 
digamos que as regras sejam mais densas, ao passo que os standards, 
mais abstratos [EHRILICH, I.; POSNER, R. An economic analysis 
of legal rulemaking. The Journal of Legal Studies, v. 3, n. 1, p. 257-
286, jan. 1974; CRISTOFANI, C. Aspectos econômicos da precisão 
da decisão judicial. 2016. 215 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídico-Econômicas). Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2016]. Regras (ex.: “é proibido dirigir veículos acima de 
55 Km/h”) trazem de antemão todos os elementos necessários à sua 
interpretação e aplicação, ao passo que standards (ex.: “é proibido 
trafegar em velocidade incompatível”) são mais vagos ou abertos, 
com menor densidade normativa, demandando esforço de elaboração e 
integração pelo adjudicador no momento da solução do litígio.

As regras terão maior custo de elaboração previamente ao fato – no 
exemplo do limite de velocidade, o legislador deve realizar cálculos 
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médios da condição dos veículos que ali transitam, da habilidade de 
condutores, da trafegabilidade da estrada, da incidência habitual de 
eventos meteorológicos etc. Aos custos de elaboração da regra  ex ante 
facto correspondem vantagens, poupando recursos dos motoristas para 
a obtenção de informações sobre o que está vedado e o que está 
permitido, e do Judiciário, que não necessitará definir o seu conteúdo 
por ocasião do julgamento, periciando, em cada litígio, o trecho, o 
veículo e a habilidade do condutor, tudo a colaborar por maior prontidão 
e estabilidade das regras de trânsito.

O sistema jurídico deve ser composto por regras e standards, 
reservados estes a situações impossíveis de ser previstas ou descritas 
de antemão, como conceitos de boa-fé, homem médio, imprudência; e 
para situações que raramente se repitam, não compensando os custos 
para tabelamento ex ante (ex.: utilização, por apenas uma empresa no 
país, de determinado produto químico).

Para as regras, virtudes como certeza, uniformidade, estabilidade 
e segurança se opõem a vícios, como intransigência, arregimentação, 
rigidez e encerramento; para os standards, qualidades positivas como 
flexibilidade, individualização, abertura e dinamismo antagonizam a 
manipulação, desintegração, indeterminação, aventureirismo. Optar 
entre uma ou outra modalidade implica um trade-off entre a estabilidade 
em prol da flexibilidade – escolha dilemática que se faz presente 
também quanto ao elenco de conveniências e vantagens da densificação 
de conteúdo em dois momentos distintos, o da elaboração (centralized 
upper level) e o da aplicação da norma (decentralized lower level), “o 
que repercute na divisão de trabalho entre o legislador, de um lado, 
e o Judiciário e a burocracia administrativa, de outro” (NOBREGA, 
F. Custos e benefícios de um sistema jurídico baseado em standards: 
uma análise econômica da boa-fé objetiva. Economic Analysis of Law 
Review, v. 3, n. 2, p. 170-188, dez. 2012).

O deslocamento do grau de definição da norma em direção à sua 
vagueza terá diversos impactos sociais. Irá transferir os custos de 
sua integração, de antes para depois do fato, e do legislador para 
o Judiciário; o foco de sua incidência, da generalidade para o litígio 
concreto; e o encaminhamento do poder sobre o conteúdo normativo, 
do órgão legislador para o aplicador.
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Os standards e a tendência à “estandardização”, via interpretação 
ampliativa, de regras precisas, derivada da tendência hodierna 
à flexibilização do conteúdo normativo, exigem mais e melhor 
qualificados operadores (capital humano), ocasionando aumento 
da estrutura de serviços públicos, sendo talvez uma das causas 
da grande quantidade de processos em trâmite no Brasil. Registrem-se 
a escassez de juízes e aplicadores relativamente ao número de litígios e 
a necessidade de manter estável o direito, preservado o capital jurídico.

Standards exigem longa discussão e maturação no seio do 
Poder Judiciário para serem solidificados por meio da repetição de 
julgamentos, testada a sua aplicabilidade em uma diversidade de casos 
concretos, seguindo-se grandes períodos de muita incerteza jurídica, 
a minar atividades lícitas e reduzir bem-estar social. Ampliam-se os 
custos e a demora no litígio. Fala-se em acréscimo de corrupção, já 
que os diferentes adjudicadores, inclusive administrativos, terão 
maior margem de manobra, sem aumento de transparência. Aponta-se 
preocupação com o erro de definição ex post do conteúdo da norma, 
que irá comprometer a igualdade entre os destinatários de múltiplos 
resultados de aplicação da lei (SCHÄFER, Hans-Bernd. Rule based 
legal systems as a substitute for human capital: should poor countries 
have a more rule based legal system? Workshop, UC Berkeley, set. 
2001).

Logo, a definição legal exauriente de todos os elementos em uma 
norma, como ocorre com o art. 254 do CPP, atua como mecanismo que 
retira discricionariedade do aplicador, com isso restringindo, também, a 
pressão sobre o intérprete e a margem de erro de interpretação – o que 
mitiga incertezas, algo crucial para atividades que não a comportem, 
como o trânsito de veículos, e para solucionar problemas reportáveis 
a valores constitucionais importantes, que devem ser protegidos da 
natural margem de erro.

Segundo o entendimento amplamente majoritário da jurisprudência, 
o rol do art. 254 constitui numerus clausus, e não numerus apertus. 
Nesse sentido, precedente recente do Supremo Tribunal Federal:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO 
OU SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR FEDERAL DO TRIBUNAL REGIONAL 
FEDERAL DA SEGUNDA REGIÃO PARA O JULGAMENTO DE RECURSO DE 
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APELAÇÃO E HABEAS CORPUS: IMPROCEDÊNCIA. RECURSO ORDINÁRIO 
DESPROVIDO. 1. Nos arts. 252 e 254 do Código de Processo Penal, não se preceitua 
ilegalidade em razão de se ter exercido a função de corregedor regional da Justiça Federal 
da Segunda Região em processo administrativo instaurado em desfavor do recorrente e a 
jurisdição no julgamento das referidas medidas judiciais. 2. A jurisprudência deste Supremo 
Tribunal assentou a impossibilidade de criação pela interpretação de causas de impedimento 
e suspeição. Precedentes. 3. Recurso ordinário ao qual se nega provimento.” (RHC 131.735, 
relator(a): Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 03.05.2016, Processo Eletrônico, 
DJe-100, divulg. 16.05.2016, public. 17.05.2016)

Nesse mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 
Corte:

“PENAL E PROCESSO PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE 
DO JULGADOR. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTE-
SES TAXATIVAS. 1. A arguição de suspeição e impedimento garante a imparcialidade da 
jurisdição, corolário da defesa social, que retira a resposta criminal das mãos da vítima ou 
dos interessados e a confere a um terceiro neutro, o juiz. 2. Não revela prejulgamento ou 
parcialidade a requisição de instauração de inquérito policial para apurar eventual delito 
de falsidade de atestado odontológico, apresentado pelo acusado para justificar seu não 
comparecimento em audiência. 3. O comportamento processual do acusado evidencia o 
desmedido exercício de sanction avoidance, exigindo providências do magistrado para 
assegurar o escorreito andamento processual – se o processo judicial é concebido como 
‘mecanismo de revelação’ (teoria dos jogos), obviamente deverá se desenrolar ainda que 
contra a vontade do acusado, porque a imprecisão ou a  fraqueza estatal no cumprimento das 
leis igualmente atenta contra valores constitucionais. 4. Exceção de suspeição desprovida.” 
(TRF4, 5043161-16.2016.404.7000, Sétima Turma, relatora Cláudia Cristina Cristofani, 
juntado aos autos em 14.11.2016)

“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR. NÃO CON-
FIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES TAXATIVAS. FALTA DE PROVA DAS ALEGAÇÕES. 
REJEIÇÃO. 1. Fundam-se a suspeição e o impedimento em garantias da imparcialidade 
do sujeito processual, em especial do magistrado da causa. São hipóteses graves e taxati-
vas, que, comprovadas, são aptas a afastar a confiança no juízo imparcial e assim causam 
o afastamento do excepto. 2. A propositura de representação contra magistrada perante a 
Corregedoria de Justiça é fato provocado pelo réu, que não pode voluntariamente provocar 
a suspeição. 3. As alegadas parcialidade das decisões e perseguição do excipiente não resta-
ram provadas e não constituem de todo modo hipótese legal de afastamento do magistrado 
da causa. 4. Exceção rejeitada.” (TRF4, EXSUCR 2005.70.05.002118-7, Sétima Turma, 
relator Néfi Cordeiro, DJ 13.07.2005)

O artigo 254 do Código de Processo Penal elenca as seguintes causas 
de suspeição:

“Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qual-
quer das partes:

I – se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;
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II – se ele, seu cônjuge, ascendente ou descendente estiver respondendo a processo por 
fato análogo, sobre cujo caráter criminoso haja controvérsia;

III – se ele, seu cônjuge, ou parente, consanguíneo, ou afim, até o terceiro grau, inclusive, 
sustentar demanda ou responder a processo que tenha de ser julgado por qualquer das partes;

IV – se tiver aconselhado qualquer das partes;
V – se for credor ou devedor, tutor ou curador, de qualquer das partes;
VI – se for sócio, acionista ou administrador de sociedade interessada no processo.”

Como se sabe, nada está previsto em relação ao contato do juiz da 
causa com outros julgadores e integrantes do Poder Judiciário – e não 
haveria substrato na realidade para que se desse diferentemente. Ainda, 
conclui-se que a amizade, para gerar suspeição, nas hipóteses em que se 
aplica, deve ser íntima, quadro sequer narrado na inicial.

No caso dos autos, conforme já relatado, a parcialidade do magistrado 
estaria fundada na suposta relação de amizade deste não com interesses 
adversos, mas com o juiz de primeiro grau.

Não se verifica, portanto, a incidência de nenhum dos incisos do art. 
254 do CPP (igualmente, dos arts. 255 e 256).

3. Ausência de narrativa que indique risco de imparcialidade

Apenas para argumentar, não se diga que a alegação de não taxatividade 
da lei seja de capital importância para o veredicto da presente exceção, 
já que a peça inicial sequer estabelece algum fundamento minimamente 
verossímil entre as afirmadas causa e consequência, sinalizando que 
possa estar em perigo a imparcialidade judicial.

Relata fatos (existe amizade entre juízes) que não levam teoricamente 
à conclusão esboçada (portanto, o excepto irá “proteger” o juízo a 
quo de ter reformadas decisões que profere, em detrimento da realidade 
das partes e dos autos).

Porque, ainda que não se considerassem taxativas as referidas 
hipóteses de lei, vê-se claramente que o telos da norma em comento 
é o de evitar a captura do juiz pela parte, em razão de proximidade 
com esta. Não há como se cogitar que a amizade com quem não tenha 
qualquer interesse jurídico de direito material discutido no processo – 
como é o caso do magistrado de primeira instância – possa tornar não 
isento um julgador, acostumado cotidianamente a reformar decisões de 
colegas e a divergir de seus pares na Corte.

As causas de suspeição do juiz, como não poderia deixar de ser, 
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giram sempre em torno de sua proximidade com as partes ou com os 
fatos, a ameaçar teoricamente a isenção – ou, em situação pontual, diz 
respeito ao interesse pessoal na resolução de impasse de ordem jurídica 
(inciso II).

Somente nesse espectro possivelmente o julgador deixaria de ser 
o terceiro desinteressado que bem adjudicaria o litígio.

Além disso, o art. 254 do CPP é expresso em exigir a comprovação 
de amizade íntima entre magistrado e parte, do que não há sequer 
indícios nos autos. A proximidade entre os juízes em âmbito de curso 
acadêmico, com menção em dedicatória de livro – juntamente, diga-se, 
com outros nomes de então colegas –, não evidencia intimidade, a gerar 
suspeição. O respeito pelo labor do magistrado de primeira instância 
não constitui causa de suspeição de julgadores ad quem.

Magistrados, especialmente se integrantes de um mesmo seguimento 
jurisdicional, têm relações de amizade e coleguismo entre si, e ainda 
assim seguirão divergindo, reformando decisões e apreciando exceções.

4. A imparcialidade do juiz no contexto teórico da fuga de jurisdição

A sanção é a consequência jurídica prevista pela norma para o seu 
descumprimento; ou a adição de um custo ao agir criminoso, de modo 
a reduzir as vantagens do crime, desincentivando o agente [BECKER 
apud OLIVEIRA, C. Ensaios em economia do crime: dissuasão, 
armas e carreira criminosa. 2011. 88 f. Tese (Doutorado em Ciências 
Econômicas). Faculdade de Economia da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul. Porto Alegre, 2011].

Para que se compreenda a evasão sancionatória, deve-se ter em 
mente que a aplicação da sanção pode ser evitada ou postergada pelo 
agente a dado custo, em um leque de possibilidades lícitas ou ilícitas 
– v.g., por meio de protelação de atos processuais e recursos, revelia, 
prescrição, oposição de incidentes, captura da mídia para veiculação de 
teses defensivas, divulgação de ideologias com impacto na teoria 
jurídica, corrupção, intimidação ou captura de testemunhas, falsificação 
de provas, resgate de prisioneiros, afiliação a gangues de prisão.

Se o cumprimento das sanções pode ser adiado ou evitado a 
determinado custo, o agente estará mais motivado a despendê-lo 
quanto mais grave for a punição prevista – no caso de pessoas com 
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projeção política, pode ser considerada sancionatória a drasticidade das 
consequências reputacionais decorrentes de eventual condenação penal.

Para escapar de penas mais extremadas, o agente, em tese, estará 
disposto a desembolsar mais recursos. Se a sanção for leve, há menor 
tendência a investimentos para evitar a consequência legal – v.g., em 
regra, no Brasil, não irá ocorrer a contratação de advogado para evitar 
o pagamento de multas de trânsito. O oposto ocorre na perspectiva 
de sancionamento grave, a incentivar gastos em evasão que poderão 
superar o limite da capacidade coativa estatal.

Assim, supondo que exista um custo a ser despendido para evitar 
a aplicação de sanções (X), esse custo poderá ser usado como uma 
medida da fraqueza da capacidade administrativa do Estado de obrigar 
à obediência legal: nenhuma sanção será aplicada se exceder X, 
e, quando a sanção for maior que X, o agente irá arcar com esse custo, 
de forma eficiente, para evadir-se da sanção [POLISHCHUK, L. Public 
Economics Course. Aula 3-1-3.1. Escola Superior de Economia. 
Moscou, maio 2014. Disponível em: <https://pt.coursera.org/course/
publiceconom>; CRISTOFANI, C. Aspectos econômicos da precisão 
da decisão judicial. 2016. 215 f. Dissertação (Mestrado em Ciências 
Jurídico-Econômicas). Faculdade de Direito, Universidade de Lisboa, 
Lisboa, 2016].

Diante disso, o Estado-juiz precisa estar munido de correspondente 
força, a se contrapor às tentativas de fuga de responsabilização 
de requeridos em processo judicial, que, se bem sucedidas, 
revelariam intolerável, desnecessário e inconstitucional grau de 
fraqueza estatal.

O desenho institucional obviamente deve prever tais resistências, e 
a interpretação que se lhe dê necessita contemplá-las, salvaguardando, 
em primeiro lugar, as possibilidades do próprio exercício jurisdicional 
– e é pela jurisdição que são tutelados todos os demais valores 
constitucionais.

Teoricamente, portanto, iniciativas das partes não podem remover 
juízes ou gerar situação de impedimento de atuação. O exercício da 
fuga sancionatória poderia ser bem sucedido a custo insignificante se 
o réu de processo penal pudesse, com seu comportamento unilateral, 
“escolher” seu juiz, afastando o terceiro neutro que a lei lhe designara.
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Se bem sucedida, a estratégia, de desprezível custo, colocaria de 
joelhos a jurisdição ao preço do protocolar de uma petição de exceção, 
palavras escritas no papel, que, conforme o dito popular, “tudo aceita”. 
Seria o fim do processo criminal como mecanismo de revelação 
compulsória de verdades e da jurisdição que prestigia e aplica valores 
constitucionais.

A interpretação pretendida levaria à negação da Constituição Federal 
em todo o Capítulo III, que trata do Poder Judiciário, além de direitos 
fundamentais como o de ação e o de inafastabilidade do controle 
judicial, tornados em faz de conta.

5. Argumentos adicionais

Ainda outros argumentos podem ser invocados, adicionalmente.

5.1. Sabe-se que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é 
uníssona em rejeitar acusações de parcialidade fulcradas tão somente 
em decisões reiteradas que desfavoreçam a parte, quando adotam 
justificadamente uma interpretação possível:

“Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Exceção de suspeição 
do juízo rejeitada pelo Tribunal de Justiça. Pretensão de reforma do acórdão. Impossibili-
dade. 3. Os documentos constantes dos autos e os fundamentos invocados pelas instâncias 
precedentes demonstram a ausência de parcialidade. 4. Autorização de interceptações tele-
fônicas, medidas de busca e apreensão e prisão temporária dos investigados justificadas na 
necessidade de apurar o cometimento de graves crimes praticados por policiais no exercício 
de suas funções. 5. Não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo 
com tese jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade 
jurisdicional (acórdão do TJ/SP). 6. Ausente constrangimento ilegal. Agravo regimental a 
que se nega provimento.” (RHC 127.256 AgR, relator(a): Min. Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, julgado em 23.02.2016, Processo Eletrônico, DJe-045, divulg. 09.03.2016, public. 
10.03.2016)

“Recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Suspeição. Sucessivas decisões 
judiciais desfavoráveis ao recorrente. Parcialidade do magistrado. Reconhecimento em sede 
de habeas corpus. Inadmissibilidade. Precedentes. Questão deveras controvertida. Decisões 
proferidas no exercício independente da atividade jurisdicional. Escolha justificada de 
uma interpretação possível. Faculdade de sua impugnação por recurso ou ação autônoma. 
Impossibilidade de se confundir quebra de imparcialidade com decisões contrárias aos 
interesses do réu. Precedente. Perquirição do suposto ânimo persecutório do magistrado. 
Necessidade de revolvimento de material fático-probatório. Via inadequada. Recurso não 
provido. (...) 4. A alegada quebra do dever de imparcialidade, por razões não declaradas pelo 
magistrado e supostamente diversas das subjacentes à real motivação de suas decisões, é 
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deveras controvertida, uma vez que se trata de decisões motivadas, proferidas no exercício 
independente da atividade jurisdicional e impugnáveis por recurso ou ação autônoma. 5. 
Decisão judicial em que se justifique a escolha de uma interpretação possível não é apta, 
por si só, a gerar a suspeição de seu prolator, e sua revisão pelas instâncias superiores não 
significa que o magistrado tenha atuado de forma direcionada a prejudicar o recorrente. 6. 
Com efeito, ‘não se pode considerar um magistrado suspeito por decidir de acordo com tese 
jurídica que considera correta, pois se estaria atingindo o exercício da atividade jurisdicio-
nal’ (RHC nº 127.256/SP-AgR, Segunda Turma, relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 
de 10.03.16). (...)” (RHC 131.544, relator(a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, julgado 
em 21.06.2016, Processo Eletrônico, DJe-159, divulg. 29.07.2016, public. 01.08.2016)

5.2. Em relação ao exercício de evasão sancionatória, transcrevo 
trecho elucidativo da decisão do desembargador excepto:

“Buscar minar a credibilidade do Poder Judiciário, mediante a difusão de ideias dis-
torcidas junto à mídia, parece o remake de um filme que se passou na Itália, muito similar 
à história brasileira e retratado pela Revista Piauí, na edição de maio de 2016, na matéria 
intitulada ‘Os intocáveis’ (http://piaui.folha.uol.com.br/materia/os-intocaveis/).

Lá, como aqui, parcela dos envolvidos buscou difundir na opinião pública nacional e 
internacional a versão de que o processo fluía com vícios e por tribunais de exceção, sempre 
na tentativa de deslegitimar a atuação jurisdicional.

Todavia, a imparcialidade e a independência na atuação de todos os magistrados, nos 
diversos graus de jurisdição, é o fator que mais se tem destacado no seio da chamada ‘Ope-
ração Lava-Jato’. Aleivosias não serão reconhecidas pelo Poder Judiciário. A tentativa de 
cooptação da opinião pública por intermédio de sofismas e conjecturas mal lançadas não 
logrará sucesso.

O que se constata, até o momento, é a atuação serena, firme, imparcial e transparente 
de todas as instâncias. O Estado brasileiro e suas instituições estão funcionando de modo 
adequado, com a apreciação dos diferentes recursos por todos os graus de jurisdição, com 
rapidez destacada em nome do princípio constitucional da celeridade processual (art. 5º, 
LXXVIII).”

5.3. Como bem apontado pelo desembargador excepto, tratando-se a 
magistratura de uma carreira, seria inimaginável a total inexistência de 
vínculos de amizade entre os diversos magistrados, em diferentes ou na 
mesma instância. Mesmo o art. 253 do CPP, que trata do impedimento 
para juízes atuarem juntos em juízos coletivos, apenas veda a atuação 
conjunta de juízes em um mesmo painel quando parentes, nada referindo 
sobre relações de amizade, verbis:

“Art. 253. Nos juízos coletivos, não poderão servir no mesmo processo os juízes que 
forem entre si parentes, consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral até o terceiro 
grau, inclusive.”
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5.4. As decisões do juízo a quo são sempre apreciadas pelo colegiado 
da 8ª Turma e eventualmente por esta 4ª Seção. Caso as decisões 
carecessem de isenção, restaria concluir que todo o órgão colegiado 
estaria sob suspeita, acusação que se figuraria absurda e desprovida de 
qualquer arrimo fático.

5.5. Não há evidências da alegada ausência de isonomia. Em nenhum 
momento os excipientes trazem evidência da parcialidade do e. Des. 
João Pedro Gebran Neto, traduzível em alguma decisão teratológica 
do magistrado, que denote adoção de interpretação injustificável de 
alguma norma jurídica, com único intuito de “beneficiar” o juízo de 
primeira instância.

5.6. Por fim, colaciono a interessante pesquisa realizada pelo juízo 
excepto, que demonstra que o percentual de reformas de decisões de 
primeiro grau, em matéria criminal, neste Tribunal é, de um modo geral, 
baixo, e não destoa, portanto, dos índices que envolvem processos da 
Lava-Jato:

“Para exemplificar, mais de 350 habeas corpus foram analisados nesta Corte, registre-
se, pela 8ª Turma. Além destes, tratando das mais diversas matérias (prisões, competência 
do juízo, instrução processual), algumas outras dezenas de recursos de classes diversas já 
foram apreciadas. No total, o sistema constitucional submete as decisões do Juízo da 13ª 
Vara Federal de Curitiba/PR ao crivo de, no mínimo, outros treze julgadores, distribuídos 
em três tribunais (3 ou 6 no TRF4, 5 no STJ e 5 no STF).

É bem verdade que, na maioria das vezes, as decisões de primeiro grau foram confir-
madas, mas isso nada mais indica do que uma tendência de natureza estatística, comum às 
demais turmas desta Casa e aos demais tribunais. O percentual sequer é tão expressivo, se 
computadas outras classes processuais, como apelações criminais, embargos de terceiros, 
pedidos de restituição de coisas apreendidas ou mandados de segurança.

Limitando a análise primeiramente aos julgamentos dos habeas corpus, pacientes tiveram 
a prisão preventiva revogada ou substituída por força de decisão colegiada da 8ª Turma; 
outras impetrações que discutiam o rito procedimental de ações penais foram acolhidas.

No tocante a outras classes de ações/recursos, a 8ª Turma inclusive determinou a remes-
sa de feito sob a condução da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR para a Seção Judiciária do 
Distrito Federal, por entender ser aquela a jurisdição competente. Na revisão de sentenças 
de mérito, a fragilidade do paradigma defensivo se revela ainda maior (...).

Para dar números concretos à discussão, solicitei ao órgão de planejamento deste Tri-
bunal um breve levantamento do quantitativo de recursos e incidentes criminais julgados 
pelas turmas criminais. No ano de 2015, por exemplo, dos 4.924 recursos julgados, apenas 
10,45% caminharam no sentido de reformar (total ou parcialmente) a decisão de primeiro 
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grau. Os números de 2016 não são muito diferentes. Dos 4.661 julgados, apenas 11,98% 
reformaram a decisão de primeiro grau.

Reformas essas, alerte-se, tanto em favor da acusação quanto da defesa, bem como em 
questões de fundo ou pontuais. Ora, os julgamentos da ‘Operação Lava-Jato’ pelo Superior 
Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal não destoam da proporção geral de 
provimentos deste Tribunal, envolvidos três colegiados (2 turmas e seção).”

Veja-se, ainda, a reportagem “TRF-4 reforma toda a sentença de 
Moro que condenou executivos da OAS”, na Revista Eletrônica Conjur 
(www.conjur.com). 

Assim, além de a hipótese dos autos não se amoldar a nenhuma 
daquelas previstas no art. 254 do CPP, também inexiste substrato 
fático a amparar a alegação de imparcialidade por parte do colega 
desembargador.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a exceção de suspeição, 
nos termos da fundamentação.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen: Acompanho integral-
mente a eminente relatora, apresentando o presente voto apenas para 
destacar alguns pontos que entendo de suma importância.

Trata-se de exceção de suspeição criminal proposta por A.P.F. e B.K., 
questionando condição de imparcialidade do relator do HC nº 5043493-
31.2016.4.04.0000/PR, e. Des. Federal João Pedro Gebran Neto.

Inicialmente, registro que o voto da eminente relatora é primoroso, 
porquanto analisa os argumentos trazidos pela parte excipiente de 
maneira detalhada, ponto a ponto.

Relativamente ao mérito propriamente dito, tenho que, juridicamente, 
a presente exceção mostra-se muito frágil. Isso porque a defesa aponta 
fatos que destoam das causas legais de suspeição, bem como porque 
não traz elementos capazes de comprovar a parcialidade na atuação do 
excepto.

Ademais, cumpre ressaltar que magistrados são acostumados a um 
relacionamento fraterno, cortês e aberto entre si. Justamente por serem 
pares, iguais na função jurisdicional e na respectiva retribuição, com 
garantias de inamovibilidade e vitaliciedade, não há interesses pessoais 
em jogo a cada decisão ou processo. A estrutura institucional, inclusive 
de prerrogativas, assegura que a atenção se volte à construção das 
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melhores decisões, sendo que, no âmbito dos colegiados, as adesões e 
os dissensos são ambos corriqueiros.

Os magistrados de carreira compreendem, desde o início da 
sua atuação, que a manutenção ou a reforma de suas decisões em 
instância recursal são, ambas, naturais a um sistema judiciário em 
que resta assegurado a todos os magistrados, em todas as instâncias, 
atuarem conforme os seus próprios convencimentos, sempre de 
modo fundamentado e justificado pelos valores constitucionais e pela 
legislação em geral.

Por isso, a reforma de decisões proferidas pelos magistrados, quando 
ocorre, não implica nenhuma censura ou menosprezo, mas, apenas, a 
manifestação daqueles a quem cabe decidir em sede recursal. Não há 
que se imaginar, portanto, que eventual amizade entre magistrados 
induza à manutenção de decisões ou coisas do tipo. Não são questões 
pessoais que estão sub judice, tampouco a manutenção ou a reforma 
implica qualquer vitória ou derrota para quem julga. Cada qual faz o 
seu trabalho.

Daí porque gera estupefação destacar como critério para a censura 
a juízes a reforma das suas decisões, tal qual posto, de modo genérico 
e aberto, em um dos textos que se pretendia inserir em projeto de 
lei como conduta tipificadora de crime de responsabilidade dos 
juízes: “condenar pessoa física ou jurídica sem os elementos essenciais 
à condenação, assim reconhecida por decisão judicial colegiada de 
segunda instância”. A respeito, manifestou-se a própria presidente do 
STF e do CNJ, Min. Cármen Lúcia: “os juízes brasileiros tornaram-se 
nos últimos tempos alvo de ataques, de tentativas de cerceamento de 
atuação constitucional, e, o que é pior, busca-se até mesmo criminalizar 
o agir do juiz brasileiro, restabelecendo-se até mesmo o que já foi 
apelidado de crime de hermenêutica no início da República e que ali 
foi repudiado”.

Então, Sr. Presidente, nada há a apontar suspeição legal ou, por 
qualquer outro sinal, modo ou fundamento, senão a mais proba, 
independente e serena atuação do eminente Des. João Pedro Gebran 
Neto no exercício da relatoria das ações relacionadas à Operação Lava-
Jato.
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Ademais, como revisor dos processos relativos a tal operação, 
testemunho a atuação serena do eminente relator.

Com essas breves observações, adiro à rejeição da exceção, tal qual 
o fez a Desa. Claudia Cristofani, relatora.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a exceção de suspeição, 
acompanhando integralmente a relatora.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0010577-05.2016.4.04.9999/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogada: Procuradoria Regional da PFE – INSS

Apelado: Dionildo Zini
Advogado: Dr. Rodrigo Riegert

Remetente: Juízo de Direito da 2ª Vara da Comarca de Fraiburgo/SC

EMENTA

Processual Civil: extinção do processo sem resolução do mérito. Falta 
de interesse de agir. Tema 350/STF. Princípio da boa-fé objetiva: dever 
de lealdade por ambos os partícipes no procedimento administrativo. 
Segurado representado por advogado constituído. Atividade rural: 
reconhecimento. Aposentadoria por tempo de serviço/contribuição: 
averbação.

1. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, 
assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 350), no 
sentido da indispensabilidade do prévio requerimento administrativo 
de benefício previdenciário como pressuposto para que se possa 
acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser prescindível 
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o exaurimento daquela esfera, delimitando, ademais, que, nas ações 
em que o INSS tiver apresentado contestação de mérito, estará 
caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, implicando 
a possibilidade de julgamento do mérito, independentemente do prévio 
requerimento administrativo.

2. Considerado o princípio da boa-fé objetiva, deve-se conceber 
que cabe ao INSS, na condução dos procedimentos administrativos, 
assumir conduta positiva de modo a viabilizar, no maior grau possível, 
a satisfação dos direitos dos segurados, pautando-se com o dever de 
cooperação e de informação.

3. As orientações do princípio da boa-fé objetiva devem ser 
observadas por ambos os partícipes da relação processual, considerada 
a especial circunstância de que o segurado esteve representado, no 
procedimento administrativo, por advogado constituído.

4. Cabe ao INSS agir com lealdade, auxiliando o segurado na 
obtenção da vantagem previdenciária (gerando-lhe confiança), mas 
cabe, por outro lado, à parte patrocinada por advogado agir de modo 
transparente, tornando claro o que, efetivamente, pleiteia na esfera 
administrativa (gerando à administração colaboração).

5. Considerada a necessidade de transparência – decorrente da boa-fé 
objetiva –, ausente pedido quanto à especialidade do labor e estando o 
segurado patrocinado por advogado devidamente habilitado, entendeu 
a Turma ser absolutamente impróprio exigir-se da Administração 
Pública, de modo exclusivo, a adoção de conduta positiva pautada do 
modo ético desejável.

6. Reconhecida a extinção do processo, sem resolução do mérito, por 
falta de interesse de agir, em relação aos períodos cuja especialidade 
fora reconhecida pelo juízo a quo.

7. Comprovado o labor rural em regime de economia familiar, 
mediante a produção de início de prova material, corroborada por prova 
testemunhal idônea, o segurado faz jus ao cômputo do respectivo tempo 
de serviço.

8. Somente é possível computar-se o respectivo tempo de serviço 
até 31 de outubro de 1991. Para o período posterior, é necessário o 
recolhimento das correspondentes contribuições previdenciárias.

9. Não tem direito à aposentadoria por tempo de serviço/contribuição 
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o segurado que não implementa o requisito atinente à carência. Faz jus, 
no entanto, à averbação dos períodos judicialmente reconhecidos para 
fins de obtenção de futuro benefício.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, dar parcial provimento à apelação do INSS, bem como 
à remessa oficial, 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 Rogerio Favreto, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação de 
rito ordinário proposta por Dionildo Zini contra o Instituto Nacional 
do Seguro Social – INSS, postulando a concessão de aposentadoria 
por tempo de serviço/contribuição, mediante o reconhecimento, 
como tempo de serviço, da atividade que o autor sustenta ter exercido 
como trabalhador rural no(s) período(s) de 07.11.1966 a 21.06.1975, 
22.06.1975 a 19.07.1977, 21.10.1977 a 31.12.1980 e de 01.12.1983 a 
01.01.1995, bem como da natureza especial, prejudicial à saúde ou à 
integridade física, de atividades laborais que alega ter desenvolvido 
no(s) período(s) de 01.01.1981 a 30.06.1983, 01.08.1983 a 30.11.1983, 
02.01.1995 a 15.05.1995, 01.04.1996 a 12.08.1999, 01.02.2000 
a 04.04.2003 e de 02.01.2007 a 31.08.2009, com a conversão do 
respectivo tempo de serviço especial em tempo de serviço comum, com 
os devidos acréscimos.

Sentenciando, o juízo a quo julgou parcialmente procedente o 
pedido, reconhecendo o exercício de atividade rural no(s) período(s) 
de 07.11.1966 a 21.06.1975, 01.01.1976 a 31.12.1980 e 01.01.1990 
a 01.01.1995, bem como a especialidade do tempo de serviço no(s) 
período(s) de 01.01.1981 a 30.06.1983, 01.08.1983 a 30.11.1983, 
02.01.1995 a 15.05.1995 e 02.01.2007 a 31.08.2009, concedendo à 
parte-autora aposentadoria por tempo de serviço/contribuição desde 
a DER (11.06.2010). Condenou o INSS ao pagamento das parcelas 
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vencidas, fixando correção monetária e juros moratórios. Arbitrou os 
honorários de advogado em 10% sobre os valores vencidos até a data 
da sentença. Submeteu a sentença ao reexame necessário.

Inconformado, o INSS interpôs apelação. Inicialmente, defende a 
falta de interesse de agir, diante da ausência de prévio requerimento 
administrativo. Sustenta que, salvo em relação ao pedido de 
reconhecimento da especialidade do labor de 01.04.1996 a 12.08.1999 
e de 01.02.2000 a 04.04.2003, o autor não efetuou requerimento 
administrativo.

Ainda, sustenta a ocorrência de erro material na sentença, na medida 
em que a parte não logrou comprovar, considerado o pedido em 
2010, a carência relativa a 174 contribuições (possuía, na DER, 154 
contribuições).

Em relação ao tempo rural, sustenta não ser possível a contagem de 
labor rural a partir de 11/1991, na medida em que não há contribuições 
previdenciárias desde então.

Ainda em relação ao tempo rural, sustenta a insuficiência de 
prova material, não sendo possível, ademais, a prova exclusivamente 
testemunhal.

Contra-arrazoado o recurso, subiram os autos ao Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto:

Ordem cronológica dos processos

O presente feito está sendo levado a julgamento em consonância 
com a norma do art. 12 do atual CPC (Lei nº 13.105/15, com redação 
da Lei nº 13.256/16), que assim dispõe: “os juízes e os tribunais 
atenderão, preferencialmente, à ordem cronológica de conclusão para 
proferir sentença ou acórdão”. Nessa ordem de julgamento, também 
são contempladas as situações em que estejam litigando pessoa com 
mais de sessenta anos (idoso, Lei nº 10.741/13) ou pessoas portadoras 
de doenças indicadas no art. 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, as 
demandas de interesse de criança ou adolescente (Lei nº 8.069/90) ou 
os processos inseridos como prioritários nas metas impostas pelo CNJ.
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Ademais, cumpre registrar que foi lançado ato ordinatório na 
informação processual deste feito programando o mês de julgamento, 
com observância cronológica e preferências legais. Esse procedimento 
vem sendo adotado desde antes (2013) da vigência do novo CPC.

Remessa necessária

Primeiramente, cabe anotar que a sentença foi proferida antes do 
início da vigência do novo CPC (Lei nº 13.105/15).

Em relação à remessa necessária, a Corte Especial do Superior 
Tribunal de Justiça – com fundamento na Lei 11.672/08, que acresceu 
o art. 543-C ao CPC, disciplinando o processamento e o julgamento 
dos recursos especiais repetitivos – dirimiu a controvérsia existente e 
firmou compreensão, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 
nº 1.101.727/PR, em 04.11.2009, 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 (Código de Processo Civil, artigo 475, § 2º). Em 
conformidade com esse entendimento, o STJ editou a Súmula nº 490: 
“A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou 
do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se 
aplica a sentenças ilíquidas”.

O art. 496, § 3º, I, do novo Código de Processo Civil dispensa a 
submissão da sentença ao duplo grau de jurisdição quando a condenação 
ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido 
inferior a 1.000 (mil) salários mínimos para a União e suas respectivas 
autarquias e fundações de direito público.

Nesses termos, tenho que, apesar do disposto no novo diploma 
processual, mantém-se o entendimento firmado na vigência do Código 
de 1973 por se tratar de sentença ilíquida e proferida antes de 17.03.2016.

Logo, conheço da remessa necessária.

Extinção do processo sem resolução do mérito – falta de
interesse de agir 

Preliminarmente, o INSS sustenta na apelação a falta de interesse 
de agir em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do 
labor em relação aos períodos de 01.01.1981 a 30.06.1983, 01.08.1983 
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a 30.11.1983, 02.01.1995 a 15.05.1995 e 02.01.2007 a 31.08.2009, ao 
argumento de que tal pedido não fora veiculado na esfera administrativa.

A 3ª Seção desta Corte, por ocasião do julgamento dos Embargos 
Infringentes na Apelação Cível n° 1999.72.05.007962-3/SC, em 
09.10.2002 (DJU de 26.02.2003), deixou assentada, no que tange aos 
pedidos de concessão de benefício previdenciário, a necessidade do 
prévio requerimento na esfera administrativa, consoante se verifica 
do voto condutor do acórdão e das notas taquigráficas respectivas, 
sob pena de se configurar a falta de interesse de agir da parte-autora 
em postular a proteção jurisdicional nas hipóteses em que não há 
resistência da autarquia-ré manifestada em contestação por meio do 
combate ao mérito da pretensão vestibular. Ficou definido, ainda, 
naquela oportunidade, que somente seria possível dispensar o prévio 
ingresso na via administrativa nas situações em que, sistematicamente, 
o INSS se nega a apreciar ou indefere de pronto a pretensão da parte, 
pois a recusa da administração, em casos tais, seria evidente.

 Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão 
geral, assentou entendimento, nos autos do RE 631.240/MG (Tema 
350), no sentido da indispensabilidade do prévio requerimento 
administrativo de benefício previdenciário como pressuposto para que 
se possa acionar legitimamente o Poder Judiciário, ressaltando ser 
prescindível o exaurimento daquela esfera, delimitando, ademais, que, 
nas ações em que o INSS tiver apresentado contestação de mérito, estará 
caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão, implicando 
a possibilidade de julgamento do mérito, independentemente do prévio 
requerimento administrativo.

No caso, como não houve impugnação quanto ao mérito, cabe a 
análise quanto ao fato de se, efetivamente, tal pedido fora veiculado na 
esfera administrativa a fim de justificar, aqui, o interesse de agir.

Consideradas as cópias colacionadas do procedimento adminis-
trativo (fls. 21-132), evidencia-se que a parte-autora postulara o re-
conhecimento da especialidade do labor em relação aos períodos de 
01.04.1996 a 12.08.1999 e de 06.02.2000 a 04.04.2003 (fl. 25, item h, 
da petição formulada no procedimento administrativo), conforme se 
observa do pedido, protocolado pelo procurador que patrocina a presen-
te causa, advogado Rodrigo Riegert.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 233

Atento ao princípio da boa-fé objetiva, deve-se considerar que 
cabe ao INSS, na condução dos procedimentos administrativos, 
assumir conduta positiva de modo a viabilizar, no maior grau possível, 
a satisfação dos direitos dos segurados, pautando-se com o dever 
de cooperação e de informação.

O art. 2°, IV, da Lei n° 9.784/99 (lei que regula o procedimento 
administrativo no âmbito da administração pública federal) prevê 
que serão observados, no procedimento administrativo, os critérios 
de “atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé”.

Ainda segundo prevê a Lei n° 9.784/99, art. 4°, II, são 
deveres do administrado perante a administração “proceder com 
lealdade, urbanidade e boa-fé”.

Conquanto se admita, em determinadas situações, o dever do INSS 
– considerando o exercício de atividade laboral, v.g., em empresas de 
fábricas de móveis e de calçados, onde possivelmente o trabalhador 
estivera submetido a agente nocivo – em exigir do segurado que 
apresente formulário, na forma exigida em lei, de modo a apreciar 
posteriormente a especialidade do labor, deve-se considerar, aqui, a 
especial circunstância de que – estando o segurado representado por 
advogado constituído (o mesmo, aliás, que patrocinara a presente 
ação) – as orientações do princípio devem ser observadas por ambos 
os partícipes da relação processual. Cabe ao INSS agir com lealdade, 
auxiliando o segurado na obtenção da vantagem previdenciária 
(gerando-lhe confiança), mas cabe, por outro lado, à parte, notadamente 
quando patrocinada por advogado, agir de modo transparente, tornando 
claro o que, efetivamente, pleiteia na esfera administrativa (gerando à 
administração colaboração).

Atento à necessidade de transparência, decorrente da boa-fé 
objetiva, entendo que, no caso – ausente pedido específico quanto 
à especialidade do labor em relação aos períodos de 01.01.1981 
a 30.06.1983, 01.08.1983 a 30.11.1983, 02.01.1995 a 15.05.1995 
e 02.01.2007 a 31.08.2009 e estando o segurado patrocinado por 
advogado devidamente habilitado (fl. 23) –, é absolutamente impróprio 
exigir-se da administração pública, de modo exclusivo, a adoção de 
conduta positiva pautada do modo ético desejável.
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Por entender, no caso, que cabia ao segurado a expressão clara de 
quanto a quais períodos, efetivamente, pretendia a especialidade do 
labor, o que fora observado, textualmente, no momento  do protocolo 
de seu pedido em relação aos períodos de 01.04.1996 a 12.08.1999 e de 
06.02.2000 a 04.04.2003 (fl. 25, item h), infiro que, em relação ao pedido 
de especialidade do labor dos períodos de 01.01.1981 a 30.06.1983, 
01.08.1983 a 30.11.1983, 02.01.1995 a 15.05.1995 e 02.01.2007 a 
31.08.2009, o processo deve ser julgado extinto sem resolução do 
mérito, por falta de interesse de agir, a teor do que prevê o art. 485, VI, 
do CPC/2015, razão pela qual acolho o recurso do INSS, bem como a 
remessa oficial, no ponto.

Passo, pois, ao mérito.

Mérito

Destaco que a controvérsia no plano recursal restringe-se:
– ao reconhecimento da atividade rural desempenhada sob o 

regime de economia familiar nos períodos de 07.11.1966 a 21.06.1975, 
01.01.1976 a 31.12.1980 e 01.01.1990 a 01.01.1995;

– à consequente concessão de aposentadoria por tempo de 
serviço/contribuição (notadamente se preenchido o requisito atinente 
à carência);

– aos consectários legais.

Tempo de serviço rural

A Lei nº 8.213/91 enquadra como segurado obrigatório o trabalhador 
rural individual ou em regime de economia familiar (art. 11, VII), 
denominado segurado especial, garantindo-lhe a concessão
“de aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de auxílio-reclusão ou de 
pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, desde que comprove o exercício de atividade rural, 
ainda que de forma descontínua, no período, imediatamente anterior ao requerimento do bene-
fício, igual ao número de meses correspondentes à carência do benefício requerido.” (art. 39, I)

Ao segurado especial que se filiou ao Regime Geral da Previdência 
Social após a edição da Lei nº 8.213/91, tais benefícios são devidos, 
independentemente de outra contribuição que não aquela incidente 
sobre a comercialização da produção rural, prevista no art. 25 da Lei 
nº 8.212/91.
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Por outro lado, tratando-se do benefício de aposentadoria por tempo 
de contribuição/serviço, o aproveitamento do tempo de atividade rural 
exercida antes do advento da Lei nº 8.213/91, independentemente do 
recolhimento das respectivas contribuições previdenciárias e exceto 
para efeito de carência, está expressamente autorizado e previsto pelo 
art. 55, § 2º, do mesmo diploma legal.

Na verdade, em observância ao princípio constitucional da 
anterioridade – 90 dias para a instituição de contribuições para a 
seguridade social (art. 195, § 6º, da Constituição Federal) –, admite-se o 
reconhecimento do labor agrícola sem contribuições até a competência 
outubro de 1991 (arts. 123 e 127, V, do Decreto nº 3.048/99).

Porém, a partir da competência novembro de 1991, pretendendo 
o segurado especial computar tempo de serviço rural para obtenção 
de aposentadoria por tempo de contribuição, deverá comprovar o 
recolhimento de contribuições facultativas, conforme dispõe o art. 39, 
II, da Lei nº 8.213/91. Significa dizer que a contribuição obrigatória 
sobre percentual retirado da receita bruta da comercialização da 
produção rural, prevista no art. 25 da Lei nº 8.212/91, não garante 
ao segurado especial a aposentadoria por tempo de serviço, pois tal 
benefício, conforme se depreende do exame dos arts. 11, inciso VII, 
e 39, I e II, da Lei nº 8.213/91, tem sua concessão condicionada ao 
recolhimento facultativo de contribuições.

Tal entendimento restou assim sumulado pelo Superior Tribunal de 
Justiça, em 11.09.2002:

“Súmula 272 – O trabalhador rural, na condição de segurado especial, sujeito à contri-
buição obrigatória sobre a produção rural comercializada, somente faz jus à aposentadoria 
por tempo de serviço, se recolher contribuições facultativas.”

Acresce-se que o cômputo do tempo de serviço rural exercido no 
período anterior à Lei nº 8.213/91, em regime de economia familiar 
e sem o recolhimento das contribuições, aproveita tanto ao arrimo de 
família quanto aos demais membros do grupo familiar que com ele 
laboram, porquanto a todos esses integrantes foi estendida a condição 
de segurado, nos termos do art. 11, inc. VII, da lei previdenciária (STJ, 
REsp 506.959/RS, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10.11.2003).

Como regra geral, a comprovação do tempo de atividade rural 
para fins previdenciários exige, pelo menos, início de prova material 
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(documental), complementado por prova testemunhal idônea (art. 55, § 
3º, da Lei nº 8.213/91; Recurso Especial Repetitivo nº 1.133.863/RN, 
rel. Des. convocado Celso Limongi, 3ª Seção, julgado em 13.12.2010, 
DJe 15.04.2011).

A relação de documentos referida no art. 106 da Lei nº 8.213/1991, 
contudo, é apenas exemplificativa, sendo admitidos, como início de prova 
material, quaisquer documentos que indiquem, direta ou indiretamente, 
o exercício da atividade rural no período controvertido, inclusive em 
nome de outros membros do grupo familiar, em conformidade com o 
teor da Súmula nº 73 deste Tribunal Regional Federal: “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” (DJU, Seção 2, de 02.02.2006, p. 524).

O início de prova material, de outro lado, não precisa abranger todo o 
período cujo reconhecimento é postulado, bastando ser contemporâneo 
aos fatos alegados. A prova testemunhal, por seu turno, desde que 
robusta, é apta a comprovar os claros não cobertos pela prova documental 
(STJ, AgRg no REsp 1.217.944/PR, rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, 
julgado em 25.10.2011, DJe 11.11.2011). Ademais, já restou firmado 
pelo colendo STJ, na Súmula 577 (DJe 27.06.2016), que “É possível 
reconhecer o tempo de serviço rural anterior ao documento mais antigo 
apresentado, desde que amparado em convincente prova testemunhal 
colhida sob o contraditório”.

Quanto à idade mínima para exercício de atividade laborativa, a 
Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais 
consolidou o entendimento no sentido de que “A prestação de serviço 
rural por menor de 12 a 14 anos, até o advento da Lei 8.213, de 24 de 
julho de 1991, devidamente comprovada, pode ser reconhecida para 
fins previdenciários” (Súmula nº 05, DJ 25.09.2003, p. 493). Assim, e 
considerando também os precedentes da Corte Superior, prevalece o 
entendimento de que “as normas que proíbem o trabalho do menor foram 
criadas para protegê-lo, e não para prejudicá-lo”. Logo, é admissível o 
cômputo de labor rural já a partir dos 12 anos de idade.

Exame do tempo rural no caso concreto

A título de prova documental do exercício da atividade rural, a parte-
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autora, nascida em 07.11.1954, em Piratuba – SC, junta aos autos:
– certidão do Incra, em nome do pai, Albino Zini, em que consta 

imóvel cadastrado no respectivo instituto, nos períodos de 1966 a 1972 
(fl. 41) e de 1982 a 1985 (fl. 55);

– comprovante de pagamento do ITR, em nome do pai, nos anos de 
1967 e 1974 (fls. 42-3);

– certidão de casamento do autor, no ano de 1975, em que consta sua 
profissão como sendo agricultor (fl. 44);

– matrícula do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piratuba, de 
1975, em nome do autor (fls. 45-6);

– recibos, em nome do autor, referentes a anualidades de 1975, 1979, 
1987/1990 do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Piratuba (fls. 47 
e 54);

– declaração de movimento econômico de produtor rural, da 
Secretaria da Fazenda de SC, de 1975, em nome do autor (fl. 49);

– nota fiscal de comercialização de produto rural, de 1976, em nome 
do autor (fl. 50);

– certificado de cadastro do Incra, anos de 1976, 1977 e 1984 e 1985, 
em nome do pai, Albino Zini (fls. 51, 56 e 59);

– nota fiscal de produtor, de 1986, em nome do autor (fl. 61).
Tais documentos constituem início de prova material do alegado 

labor rural.
A prova testemunhal produzida, por sua vez, é robusta e uníssona no 

sentido de confirmar o exercício da atividade rural no período indicado.
Em que pese os documentos juntados constituírem início de prova 

material do alegado labor rural e restarem confirmados pela prova 
testemunhal, somente é possível computar-se o respectivo tempo de 
serviço até 31 de outubro de 1991.

Para o período posterior, é necessário o recolhimento das 
correspondentes contribuições previdenciárias, o que não restou 
comprovado nestes autos.

Concluindo o tópico, no caso, declaro comprovado o exercício da 
atividade rural nos períodos de 07.11.1966 a 21.06.1975, 01.01.1976 
a 31.12.1980 e 01.01.1990 a 01.01.1995, afastando-se, contudo, a 
averbação do tempo de serviço a partir de 01.11.1991, na medida em 
que não comprovado o recolhimento das correspondentes contribuições 
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previdenciárias, devendo ser parcialmente providas a apelação do INSS 
e a remessa oficial no ponto.

Ressalte-se que, em relação ao recolhimento das contribuições 
para o período rural posterior a 31.10.1991, deverá o INSS, a partir da 
execução do julgado, em sendo o caso, ser intimado pelo juízo a quo a 
providenciar as respectivas guias de recolhimento.

A parte tem direito a recolher, independentemente da incidência 
dos juros e da multa previstos no art. 45, § 4º, da Lei nº 8.212/91, as 
contribuições relativas às competências anteriores a outubro de 1996. 
Para o período compreendido entre outubro de 1996 e outubro de 1999, 
aplicam-se os consectários previstos no referido § 4º.

Não sendo, eventualmente, nesta ação, devido o benefício à 
parte, considerando o cômputo de período rural até 31.10.1991, caso 
recolhidas as contribuições para o período respectivamente posterior, a 
parte deverá requerer novo pedido de aposentadoria no INSS.

Requisitos para concessão de aposentadoria por tempo
de serviço/contribuição

Até 16 de dezembro de 1998, com o advento da EC nº 20/98, a 
aposentadoria por tempo de serviço disciplinada pelos arts. 52 e 53 da 
Lei nº 8.213/91 pressupunha o preenchimento, pelo segurado, do prazo 
de carência (previsto no art. 142 da referida lei para os inscritos até 
24 de julho de 1991 e no art. 25, II, para os inscritos posteriormente 
a tal data) e a comprovação de 25 anos de tempo de serviço para a 
mulher e de 30 anos para o homem, a fim de ser garantido o direito à 
aposentadoria proporcional no valor de 70% do salário de benefício, 
acrescido de 6% por ano adicional de tempo de serviço, até o limite 
de 100% (aposentadoria integral), o que se dá aos 30 anos de serviço 
para as mulheres e aos 35 para os homens.

Com as alterações introduzidas pela EC nº 20/98, o benefício 
passou a denominar-se aposentadoria por tempo de contribuição, 
disciplinada pelo art. 201, § 7º, I, da Constituição Federal. A nova regra, 
entretanto, muito embora tenha extinto a aposentadoria proporcional, 
manteve os mesmos requisitos anteriormente exigidos à aposentadoria 
integral, quais sejam, o cumprimento do prazo de carência, naquelas 
mesmas condições, e a comprovação do tempo de contribuição de 30 
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anos para mulher e de 35 anos para homem.
Em caráter excepcional, possibilitou-se que o segurado já filiado ao 

Regime Geral de Previdência Social até a data de publicação da emenda 
ainda se aposente proporcionalmente quando, (I) contando com 53 anos 
de idade, se homem, e com 48 anos de idade, se mulher, e atendido 
o requisito da carência, (II) atingir tempo de contribuição igual, no 
mínimo, à soma de: a) 30 anos, se homem, e 25 anos, se mulher; e b) 
um período adicional de contribuição (pedágio) equivalente a quarenta 
por cento do tempo que, na data da publicação da emenda, faltaria 
para atingir o mínimo de tempo para a aposentadoria proporcional (art. 
9º, § 1º, da EC nº 20/98). O valor da aposentadoria proporcional será 
equivalente a 70% do salário de benefício, acrescido de 5% por ano de 
contribuição que supere a soma a que se referem os itens a e b supra, 
até o limite de 100%.

De qualquer modo, o disposto no art. 56 do Decreto nº 3.048/99 
(§§ 3º e 4º) expressamente ressalvou, independentemente da data do 
requerimento do benefício, o direito à aposentadoria pelas condições 
legalmente previstas à época do cumprimento de todos os requisitos, 
assegurando sua concessão pela forma mais benéfica, desde a entrada 
do requerimento.

Forma de cálculo da renda mensal inicial (RMI)
A renda mensal inicial do benefício será calculada de acordo com 

as regras da legislação infraconstitucional vigente na data em que o 
segurado completar todos os requisitos do benefício.

Assim, o segurado que completar os requisitos necessários à 
aposentadoria antes de 29.11.1999 (início da vigência da Lei nº 
9.876/99) terá direito a uma RMI calculada com base na média dos 36 
últimos salários de contribuição apurados em período não superior a 48 
meses (redação original do art. 29 da Lei nº 8.213/91), não se cogitando 
da aplicação do “fator previdenciário”, conforme expressamente 
garantido pelo art. 6º da respectiva lei.

Ao cálculo dos benefícios dos segurados filiados até o dia anterior à 
data de publicação da Lei nº 9.876, de 29.11.1999, que vierem a cumprir 
as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral 
de Previdência Social será aplicado o disposto no art. 3º do referido 
diploma legal.
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Direito à aposentadoria no caso concreto

No caso em exame, considerada a presente decisão judicial, tem-se 
a seguinte composição do tempo de serviço da parte-autora, na DER 
(11.06.2010):

a) tempo reconhecido administrativamente: 19 anos, 2 meses, 23 
dias (fls. 102-3);

b) tempo rural reconhecido nesta ação: 15 anos, 5 meses, 15 dias;
Total de tempo de serviço na DER: 34 anos, 8 meses, 8 dias.
As exigências constantes do art. 9º, § 1º, da EC nº 20/98 – idade 

mínima e pedágio – restaram atendidas.
Todavia, no caso, considerando contar, na DER (11.06.2010), 

com 154 contribuições, não cumpriu com o requisito atinente à 
carência (art. 142 da Lei n° 8.213/91), na medida em que é necessário o 
número de 174 contribuições à obtenção do benefício de aposentadoria 
no ano de 2010 (fls. 102-103).

Ademais, ainda que se considere a possibilidade de reafirmação da 
DER, computando-se período e contribuições até o ajuizamento da ação 
(20.10.2011), no total de 1 ano, 4 meses e 10 dias e 16 contribuições, 
a parte atingiria o total de 170 contribuições, insuficiente à obtenção 
da aposentadoria no ano de 2011, na medida em que se evidencia a 
necessidade de contar com, no mínimo, 180 contribuições (art. 142 da 
Lei n° 8.213/91).

Desse modo, a parte-autora tem direito à averbação dos períodos ora 
reconhecidos, para fins de obtenção de futura aposentadoria.

Consectários e provimentos finais

Custas e honorários advocatícios
Sucumbente a parte-autora, deverá arcar com o pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre 
o valor atualizado atribuído à causa.

Dispensada a parte do respectivo pagamento, nos termos e limites da 
Lei n° 1.060/50, por gozar do benefício da gratuidade da justiça.

Conclusão

À vista do parcial provimento do recurso do INSS e da remessa 
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necessária, pois alterada a sentença no sentido de reconhecer a extinção 
do processo sem resolução do mérito, por falta de interesse de agir, 
em relação ao pedido de reconhecimento da especialidade do labor 
dos períodos de 01.01.1981 a 30.06.1983, 01.08.1983 a 30.11.1983, 
02.01.1995 a 15.05.1995 e 02.01.2007 a 31.08.2009; afastar a 
averbação do tempo de serviço rural a partir de 01.11.1991; reconhecer 
a falta de carência; e, em consequência, afastar o reconhecimento à 
implementação do benefício. Invertidos os ônus sucumbenciais, na 
forma da fundamentação supra.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação do INSS, 
bem como à remessa oficial.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014448-77.2015.4.04.9999/RS

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene

Apelante: Nabio Alves
Advogados: Dr. André Luis Anschau Mielke

Dra. Fernanda Kohl Krewer
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

Advogada: Procuradoria Regional da PFE – INSS

EMENTA

Sucessão. Termo de guarda e responsabilidade. Habilitação de 
madrasta. Situação análoga à de adoção de fato. Pressupostos. 
Apelação provida.

1. Na hipótese, com o falecimento da parte-autora, a madrasta 
requereu habilitação.
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2. Madrasta exerceu condição análoga à de mãe adotiva de fato, 
entendida como aquela em que há a posse do estado de filiação, mas não 
há regularização no âmbito jurídico. Há, sim, laços afetivos que unem 
pais e filhos, imitando a família natural, tal como deve ser na adoção. As 
partes assumem, na relação afetiva, estado de ascendente e descendente 
de primeiro grau, uma em relação à outra, mas sem documentos que 
atestem o parentesco.

3. A apelante deve ser habilitada como sucessora da parte-autora. Os 
autos devem retornar à origem para instrução do pedido de benefício de 
prestação continuada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, dar provimento à apelação da parte-autora, determinando 
o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o prosseguimento 
da instrução, 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 Salise Monteiro Sanchotene, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: Nabio 
Alves ajuizou ação ordinária contra o Instituto Nacional do Seguro 
Social requerendo a concessão de benefício de prestação continuada 
por satisfazer a condição de deficiente e estar submetido à situação de 
risco social.

Com o falecimento do requerente, sobreveio sentença que indeferiu 
o pedido de habilitação da madrasta, Izabel da Silva Alves, e julgou 
extinta a demanda, com base no art. 267, IV, do CPC.

A parte-autora interpôs o presente recurso aduzindo que o de cujus 
esteve, desde o seu nascimento, sob a guarda e a responsabilidade 
de Izabel e seu esposo, falecido em 02.01.2011, e que essa situação 
configurou adoção de fato, sem que tenha havido a devida regularização, 
tendo Izabel exercido verdadeiramente o papel de mãe adotiva do 
requerente.
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Referiu, ainda, que o benefício pretendido pela parte-autora fora 
indeferido na via administrativa em razão do cômputo do valor por ela 
recebido a título de aposentadoria, no valor de um salário mínimo, para 
apuração da renda per capita do grupo familiar.

Sem contrarrazões, vieram os autos para julgamento.
Neste Tribunal, o Ministério Público opinou pelo desprovimento do 

apelo. 

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: No caso 
em apreço, a relação da madrasta, postulante à habilitação, com o de 
cujus restou comprovada pela certidão da fl. 31, referente ao Termo de 
Guarda e Responsabilidade firmado em conjunto com seu esposo em 
22.04.1983, quando o autor contava com 3 anos de idade.

O art. 16 da Lei 8.213/91, ao arrolar quem são os beneficiários do 
Regime Geral de Previdência Social, na condição de dependentes do 
segurado, não previu a madrasta, in verbis:

“Art. 16. São beneficiários do Regime Geral de Previdência Social, na condição de 
dependentes do segurado:

I – o cônjuge, a companheira, o companheiro e o filho não emancipado, de qualquer 
condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido;

II – os pais;
III – o irmão não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos 

ou inválido;
§ 1º A existência de dependente de qualquer das classes deste artigo exclui do direito 

às prestações os das classes seguintes.
§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado 

e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.
§ 3º Considera-se companheira ou companheiro a pessoa que, sem ser casada, mantém 

união estável com o segurado ou com a segurada, de acordo com o § 3º do art. 226 da 
Constituição Federal.

§ 4º A dependência econômica das pessoas indicadas no inciso I é presumida e a das 
demais deve ser comprovada.”

Assim, a madrasta, por não integrar o conjunto de beneficiários 
descrito no inciso I, não pode postular o recebimento de qualquer 
benefício em decorrência da morte de segurado.

Contudo, não trata o presente caso de verificar se a postulante à 
habilitação satisfaz a condição de dependente de segurado, visto que 
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a parte-autora não era contribuinte da previdência social, tampouco 
percebia benefício de qualquer natureza.

Cuida-se, sim, se deverá ou não ser autorizada a habilitação de 
Izabel da Silva Alves na lide, atribuindo-lhe a condição de mãe adotiva 
de fato, a fim de que possa pleitear o reconhecimento de eventual 
direito do autor, ainda que post mortem, ao recebimento do benefício 
de prestação continuada no período compreendido entre a data do 
requerimento administrativo, em 04.11.2013 (fl. 17), e a data do óbito 
do autor, ocorrido em 29.08.2014 (fl. 30), e que fora negado na esfera 
administrativa por não ter sido identificada a situação de risco social.

Examinando-se o caso à luz do Código Civil de 2002, vigente na 
época da prolação da sentença pelo juízo a quo, verifica-se, no art. 
1.845, que a madrasta não se enquadra na qualidade de herdeira do de 
cujus:

“Art. 1.845. São herdeiros necessários os descendentes, os ascendentes e o cônjuge.”

Para o legislador, nos termos do § 2º do art. 16 da Lei 8.213/91, o 
enteado foi equiparado à condição de filho, mas o mesmo não ocorreu em 
sentido inverso, ou seja, de que o padrasto ou a madrasta se equiparasse 
aos pais:

“§ 2º O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do segurado 
e desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida no regulamento.”

O benefício de prestação continuada pretendido pela parte-autora é 
personalíssimo e intransferível, cessando o pagamento, também, nos 
casos de morte do beneficiário, conforme dispõe o art. 21, § 1º, da Loas:

“Art. 21. O benefício de prestação continuada deve ser revisto a cada 2 (dois) anos 
para avaliação da continuidade das condições que lhe deram origem. (Vide Lei nº 9.720, 
de 30.11.1998)

§ 1º O pagamento do benefício cessa no momento em que forem superadas as condições 
referidas no caput, ou em caso de morte do beneficiário.”

Nesse aspecto, não há que se falar em cessação, pois nenhum 
benefício foi implantado.

O benefício pretendido pelo autor, conforme se depreende da análise 
dos documentos acostados às fls. 12 e 17, foi indeferido porque a renda 
familiar era igual ou superior a ¼ do salário mínimo vigente na data do 
requerimento.
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Para esse indeferimento, foi observada a informação prestada na 
Declaração da Composição do Grupo e Renda Familiar – BPC (fl. 21), 
na qual está indicado que a madrasta do autor, à época com 71 anos, era 
a única fonte de sustento da família, recebendo aposentadoria no valor 
de um salário mínimo.

De fato, o legislador, no § 1º do art. 20 da Loas, a seguir transcrito, 
incluiu a madrasta e o padrasto como integrantes do grupo familiar para 
a apuração da renda familiar, a fim de verificar a condição de risco 
social:

“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)”

No caso dos autos, o núcleo familiar da parte-autora era, conforme 
requerimento, composto por duas pessoas (o autor e sua madrasta) e a 
renda familiar resultava da aposentadoria percebida pela madrasta, no 
valor de um salário mínimo. No entender da autoridade administrativa, 
a renda per capita excedeu o limite previsto na legislação, sendo, por 
essa razão, indeferida a concessão do benefício de prestação continuada.

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 de tê-la provida 
por sua família, uma vez 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).
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Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar a 
Reclamação n° 4.374 e o Recurso Extraordinário n° 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:

“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 
mensal 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 a 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 mí-
nimo’. 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 
assistenciais 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/ acór-
dão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 18.04.2013, Acórdão Eletrônico, 
DJe-194, divulg. 02.10.2013, public. 03.10.2013)
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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 
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 n° 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 
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no artigo 20, § 3º, da Lei n° 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 n° 08/2008.” (REsp 
1.355.052/SP, rel. Ministro Bendito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 25.02.2015, 
DJe 05.11.2015)

Assim, 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 ser 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).

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).

Por outro lado, no tocante ao papel de guarda exercido pela madrasta, 
dispõe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90), 
em seu art. 33, § 3º, que a guarda confere à criança ou ao adolescente a 
condição de dependente, para todos os fins e efeitos de direito, inclusive 
previdenciários. Eis a redação do citado artigo:
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“Art. 33. A guarda obriga a prestação de assistência material, moral e educacional à 
criança ou ao adolescente, conferindo a seu detentor o direito de opor-se a terceiros, in-
clusive aos pais.

§ 1º A guarda destina-se a regularizar a posse de fato, podendo ser deferida, liminar ou 
incidentalmente, nos procedimentos de tutela e adoção, exceto no de adoção por estrangeiros.

§ 2º Excepcionalmente, deferir-se-á a guarda, fora dos casos de tutela e adoção, para 
atender a situações peculiares ou suprir a falta eventual dos pais ou responsável, podendo 
ser deferido o direito de representação para a prática de atos determinados.

§ 3º A guarda confere à criança ou ao adolescente a condição de dependente, para todos 
os fins e efeitos de direito, inclusive previdenciários.

§ 4º Salvo expressa e fundamentada determinação em contrário, da autoridade judiciária 
competente, ou quando a medida for aplicada em preparação para adoção, o deferimento 
da guarda de criança ou adolescente a terceiros não impede o exercício do direito de visitas 
pelos pais, assim como o dever de prestar alimentos, que serão objeto de regulamentação 
específica, a pedido do interessado ou do Ministério Público.”

Penso que os dispositivos acima transcritos devam ser analisados de 
forma sistemática, à luz do princípio constitucional de proteção especial 
à criança e ao adolescente insculpido no art. 227 da Constituição 
Federal, notadamente, para os fins ora em exame, no caput e em seu 
parágrafo 3º, inc. II, os quais transcrevo:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao ado-
lescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(...)
§ 3º – O direito a proteção especial abrangerá os seguintes aspectos:
(...)
II – garantia de direitos previdenciários e trabalhistas;
(...)”

Pois bem, a guarda e a tutela estão intimamente relacionadas: a) 
ambas são modalidades, assim como a adoção, de colocação da criança 
e do adolescente em família substituta, nos termos do art. 28, caput, do 
ECA; b) a guarda pode ser deferida, liminarmente, em procedimentos 
de tutela e de adoção, embora a eles não se limite (art. 33, §§ 2º e 3º); 
c) o deferimento da tutela implica necessariamente o dever de guarda 
(art. 36, parágrafo único); d) ambas obrigam à prestação de assistência 
material, moral e educacional à criança ou ao adolescente, conferindo a 
seu detentor o direito de opor-se a terceiros, inclusive aos pais.

Da análise dos autos, verifica-se que a madrasta do de cujus exerceu 
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o compromisso de guarda e responsabilidade, conforme atesta o registro 
do termo firmado em 22.04.1983 (fl. 31), tendo sido responsável pela 
assistência material, moral e educacional do autor, conforme dispõe o 
ECA, até o falecimento do enteado em 29.08.2014, fazendo-o, após o 
falecimento do esposo, em 02.01.2011, com os recursos decorrentes de 
sua aposentadoria no valor de um salário mínimo.

Nesse sentido, mormente considerando a condição de saúde do 
enteado, conforme atestam os documentos das fls. 13-20, entendo que 
Izabel da Silva Alves exerceu condição análoga à de mãe adotiva de 
fato, entendida como aquela em que há a posse do estado de filiação, 
mas não há regularização no âmbito jurídico. Há, sim, os laços afetivos 
que unem pais e filhos, imitando a família natural, tal como deve ser na 
adoção. As partes assumem, na relação afetiva, estado de ascendente 
e descendente de primeiro grau, uma em relação à outra, mas sem 
documentos que atestem o parentesco.

Verifico, ainda, que se encontram presentes no caso os pressupostos 
para o reconhecimento jurídico da situação de fato, como sendo a 
continuidade, a publicidade e a socioafetividade.

Diante do exposto, deverá Izabel da Silva Alves ser habilitada como 
sucessora da parte-autora. Os autos devem retornar à origem para 
instrução do pedido de benefício de prestação continuada.

Conclusão

O apelo da parte-autora resta provido para o fim de reformar a 
decisão que inadmitiu a habilitação da Sra. Izabel da Silva Alves como 
sucessora da parte-autora para os fins de percepção de eventual direito 
de crédito decorrente da ação judicial e determinar o retorno dos autos 
à origem para o prosseguimento da instrução do pedido de benefício de 
prestação continuada.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação da parte-autora, 
determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para o 
prosseguimento da instrução.
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APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO
Nº 0014924-52.2014.4.04.9999/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogada: Procuradoria Regional da PFE – INSS

Apelado: Pedro Elias da Silva
Advogado: Dr. Luciano Pedro Furlanetto

Remetente: Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Porecatu/PR

EMENTA

Previdenciário. Revisão de benefício. Aposentadoria por tempo 
de contribuição. Comprovação. Tempo de serviço rural em regime de 
economia familiar. Reconhecimento do exercício de atividade especial. 
Conversão do tempo de serviço especial em comum. Atividade de 
motorista. Correção monetária e juros de mora. Diferimento. Tutela 
específica.

1. É possível o aproveitamento do tempo de serviço rural até 
31.10.1991 independentemente do recolhimento das contribuições 
previdenciárias, exceto para efeito de carência.

2. A partir de novembro de 1991, pretendendo o segurado especial 
computar tempo rural para obtenção de aposentadoria por tempo de 
contribuição, deverá comprovar o recolhimento das contribuições 
facultativas (Súmula 272 do STJ).

3. Considera-se provada a atividade rural do segurado especial 
havendo início de prova material complementado por idônea prova 
testemunhal.

4. Comprovado o exercício de atividade especial, conforme os 
critérios estabelecidos na lei vigente à época do exercício, o segurado 
tem direito adquirido ao cômputo do tempo de serviço como tal e ao 
acréscimo decorrente da sua conversão em tempo comum, utilizado o 
fator de conversão previsto na legislação aplicada na data da concessão 
do benefício.

5. Até 28.04.1995, é admissível o reconhecimento da especialidade 
do trabalho por categoria profissional; a partir de 29.04.1995, é 
necessária a demonstração da efetiva exposição, de forma não ocasional 
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nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde, por qualquer meio 
de prova; e, a contar de 06.05.1997, a comprovação deve ser feita por 
formulário-padrão embasado em laudo técnico ou por perícia técnica.

6. Em relação ao reconhecimento da especialidade de atividades 
penosas, há que assentar alguns pontos, a saber: (1) a Constituição da 
República valoriza especialmente o trabalho insalubre, o penoso e o 
perigoso; (2) a valorização do trabalho insalubre está assentada pela 
legislação e pela jurisprudência mediante parâmetros probatórios 
estabelecidos (inicialmente, enquadramento profissional, depois, 
perícia); (3) a valorização do trabalho perigoso, por sua vez, faz-se 
mediante a identificação jurisprudencial de determinadas condições de 
trabalho (por exemplo, casos do eletricitário e do vigilante armado); (4) 
já a valorização do trabalho penoso não só não pode ser ignorada, como 
deve dar-se mediante o reconhecimento de determinadas condições, 
procedimento já sedimentado quanto ao trabalho perigoso.

7. Assim como as máximas da experiência são suficientes para o 
reconhecimento jurisprudencial da periculosidade de certas atividades, 
também o são quanto ao trabalho penoso.

8. A atividade de motorista reveste-se, via de regra, de considerável 
penosidade para aqueles que a executam, mostrando-se absolutamente 
injustificada e desproporcional qualquer espécie de relativização 
quanto à caracterização da penosidade como elemento autorizador do 
reconhecimento de que determinada atividade laboral é especial, sob pena 
de se esvaziar a proteção constitucional estabelecida em relação ao tema.

9. Configurado o direito do segurado à revisão da aposentadoria, 
mediante o acréscimo do tempo de serviço rural reconhecido 
judicialmente, devendo ser implantada a RMI mais favorável, desde a 
data do requerimento.

10. Tramitando a ação na Justiça Estadual do Paraná, deve o INSS 
responder integralmente pelo pagamento das custas processuais 
(Súmula nº 20 do TRF4).

11. 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. 
461 do CPC/1973, bem como nos artigos 497, 536 e parágrafos e 537 
do CPC/2015.
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12. A determinação de revisão 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/1988.

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 apelo do INSS, dar parcial 
provimento à remessa oficial e determinar a imediata implantação 
da revisão do benefício, nos termos do relatório, votos e notas de 
julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 25 de abril de 2017.
Des. Federal Roger Raupp Rios, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Roger Raupp Rios: Cuida-se de recurso de 
apelação interposto pelo INSS e de remessa oficial em face de sentença 
que julgou procedentes os pedidos iniciais para o fim de reconhecer 
o direito do demandante à revisão da renda mensal inicial de seu 
benefício, com pagamento de diferenças desde a data do requerimento 
administrativo de revisão de benefício, acrescidas de atualização 
monetária e juros de mora. Restou o requerido condenado, ainda, ao 
pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 
10% sobre o montante das prestações vencidas até a data da sentença.

Apela a autarquia previdenciária sustentando, em síntese, que 
a parte-autora não faz jus à revisão da renda mensal inicial de seu 
benefício. Refere que não restou comprovado, por meio de início de 
prova material, o exercício de atividades agrícolas pela parte-autora em 
relação ao interregno reconhecido pelo julgador monocrático. Quanto 
ao exercício de atividades especiais, assevera não haver elementos nos 
autos a demonstrar a exposição do demandante, de forma permanente 
e habitual, a agentes nocivos que justifiquem o reconhecimento 
da especialidade postulada. Pugna pela reforma da sentença e pela 
improcedência dos pedidos.

Apresentadas contrarrazões pela parte-autora e por força de reexame 
necessário, vieram os autos conclusos para julgamento.
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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 atual CPC, Lei 13.105, 
de 16.03.2015, “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/acórdãos 
publicado(a)s a contar do dia 18.03.2016.

Da ordem cronológica dos processos

Dispõe o art. 12 do atual 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).

Dessa forma, deverão ter preferência de julgamento em relação 
àqueles processos que estão conclusos há mais tempo aqueles feitos 
em que estejam litigando pessoa com mais de sessenta anos (idoso, Lei 
nº 10.741/2013) ou pessoas portadoras de doenças indicadas no art. 6º, 
inciso XIV, da Lei nº 7.713/88, as demandas de interesse de criança 
ou adolescente (Lei nº 8.069/90) ou os processos inseridos como 
prioritários nas metas impostas pelo CNJ.

Observado que o caso presente se enquadra em uma das hipóteses 
referidas (processo alcançado pelas metas impostas como prioritárias 
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pelo CNJ, já que autuado neste Regional ainda em 2014), justifica-se 
seja proferido julgamento fora da ordem cronológica de conclusão.

Da controvérsia dos autos

Cinge-se a questão controvertida na presente demanda em esclarecer 
se faz jus a parte-autora à revisão da renda mensal inicial de seu benefício 
a partir do reconhecimento de que exerceu labor rurícola em regime 
de economia familiar nos períodos de 22.06.1969 a 09.10.1970 e de 
01.01.1979 a 30.04.1980, bem como em decorrência do reconhecimento 
da especialidade das atividades exercidas pelo segurado nos períodos de 
09.05.1980 a 30.09.1980, de 01.10.1980 a 30.01.1980 e de 29.04.1995 
a 19.02.2002.

Do tempo de serviço rural

O aproveitamento do tempo de atividade rural exercido até 31 de 
outubro de 1991 – independentemente do recolhimento das respectivas 
contribuições previdenciárias e exceto para efeito de carência – 
está expressamente autorizado e previsto pelo art. 55, § 2º, da Lei 
nº 8.213/91 e pelo art. 127, inc. V, do Decreto nº 3.048/99. Quando 
exercido em regime de economia familiar, aproveita tanto ao arrimo 
de família quanto aos demais membros do grupo familiar que com ele 
laboram, porquanto a todos esses integrantes foi estendida a condição 
de segurado, nos termos do art. 11, inc. VII, da lei previdenciária (STJ, 
REsp 506.959/RS, 5ª Turma, rel. Min. Laurita Vaz, DJU de 10.11.2003).

Pode o exercício do labor rural ser comprovado mediante a produção 
de início de prova material, 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 (“A prova 
exclusivamente testemunhal não basta à comprovação da atividade 
rurícola, para efeito da obtenção de benefício previdenciário”).

Cabe salientar que, embora o art. 106 da Lei de Benefícios relacione 
os documentos aptos a essa comprovação, tal rol não é exaustivo; 
ademais, não se exige prova documental plena da atividade rural 
em relação a todos os anos integrantes do período correspondente à 
carência, mas um documento que, juntamente com a prova oral, criando 
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um liame com a circunstância fática que se quer demonstrar, possibilite 
um juízo de valor seguro.

Também não é necessário que o início de prova material seja 
contemporâneo à época dos fatos que se pretende comprovar, conforme 
se vê do § 3º do art. 55 da Lei 8.213. Tal exigência implicaria introdução 
indevida em limites não estabelecidos pelo legislador e que devem ser 
de pronto afastados.

Ademais, já restou firmado pelo colendo STJ, na Súmula 577 (DJe 
27.06.2016), que “É possível reconhecer o tempo de serviço rural 
anterior ao documento mais antigo apresentado, desde que amparado 
em convincente prova testemunhal colhida sob o contraditório”.

Observa-se que 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; e REsp nº 1.321.493-PR, Primeira Seção, 
relator Ministro Herman Benjamim, DJe em 19.12.2012, submetido à 
sistemática dos recursos repetitivos).

De outro lado, nada impede que sejam considerados os documentos 
emitidos em período próximo ao controverso, desde que levem a supor 
a continuidade da atividade rural.

Em relação aos boias-frias, cujo trabalho rural é caracterizado por 
sua notória informalidade, comprometendo a prova da atividade e, por 
conseguinte, a obtenção do benefício previdenciário, a jurisprudência 
pacificada por esta Corte era no sentido de abrandar a exigência relativa 
ao início de prova material, admitindo, até mesmo, em situações 
extremas, a comprovação da atividade exclusivamente por meio de 
prova testemunhal. Todavia, a Primeira Seção do Superior Tribunal 
de Justiça, no julgamento, em 10.10.2012, do REsp nº 1.321.493/PR, 
representativo de controvérsia, firmou o entendimento de que se aplica 
também aos trabalhadores boias-frias a Súmula 149 daquela Corte.

No regime de economia familiar (§ 1º do art. 11 da Lei de Benefícios), 
em que os membros da família trabalham “em condições de mútua 
dependência e colaboração”, os atos negociais da entidade respectiva, 
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via de regra, serão formalizados não de forma individual, mas em nome 
daquele considerado como representante do grupo familiar perante 
terceiros. Assim, os documentos apresentados em nome de algum dos 
integrantes da mesma família 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”.

A existência de assalariados nos comprovantes de pagamento de ITR 
não tem o condão, por si só, de descaracterizar a atividade agrícola 
em regime individual ou mesmo de economia familiar, pois o mero 
fato de essa anotação constar nos referidos documentos não significa, 
inequivocamente, regime permanente de contratação, devendo cada 
caso ser analisado individualmente de modo que se possa extrair do 
conjunto probatório dos autos a natureza do auxílio de terceiros (se 
eventual ou não), enquadrando-se assim na previsão do art. 11, VII, da 
Lei 8.213/91, que define o segurado especial. Mesmo o fato de constar a 
qualificação empregador II b nos respectivos recibos de ITR não implica 
a condição de empregador rural. Ocorre que a simples qualificação no 
documento não desconfigura a condição do trabalho agrícola em regime 
de economia familiar, como se pode ver da redação do artigo 1º, II, b, 
do Decreto-Lei 1.166, de 15.04.71.

É importante ainda ressaltar que o fato de o cônjuge exercer atividade 
outra que não a rural também não é per se stante para descaracterizar 
automaticamente 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 8.213/91, é segurado especial 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 maiores de 14 anos ou a 
eles equiparados, desde que trabalhem, comprovadamente, com o grupo 
familiar respectivo; ou seja, ainda que considerado como trabalhador 
rural individual, sua situação encontra guarida no permissivo legal 
referido, sendo certo também que é irrelevante a remuneração percebida 
pelo cônjuge, que não se comunica ou interfere com os ganhos oriundos 
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da atividade agrícola.
No tocante ao trabalho do segurado especial em regime de economia 

familiar a partir dos 12 anos de idade, a Terceira Seção desta Corte, ao 
apreciar os Embargos Infringentes em AC nº 2001.04.01.025230-0/RS, rel. 
Juiz Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, na sessão de 12.03.2003, 
firmou entendimento no sentido da possibilidade de seu cômputo, na 
esteira de iterativa jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, 
tendo a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 
nº 529.694/RS, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com decisão 
publicada no DJU de 11.03.2005, reconhecido o tempo de serviço agrícola 
ao menor de quatorze anos, não merecendo a questão maiores digressões.

Para a comprovação do trabalho rural, foram apresentados os 
seguintes documentos:

(a) certidão de alistamento militar e ficha respectiva, expedida pelo 
Ministério do Exército, informando que o autor se alistou em 22.01.1975 
e que, na ocasião, declarou ter como profissão a atividade de lavrador, 
bem como exercer tal atividade na Fazenda São Lourenço (fls. 30 e 35);

(b) certidão de casamento do autor, lavrada em 27.12.1982, na qual 
o requerente é qualificado como lavrador (fl. 31);

(c) certificado de alistamento eleitoral, emitido pela Justiça Eleitoral, 
informando que o autor se alistou como eleitor em 10.12.1975 e que, 
na ocasião, declarou ter como profissão a atividade de lavrador (fl. 32);

(d) fichas de pagamento de empregados, referentes à Fazenda São 
Lourenço, nas quais é indicado o nome do genitor do autor, porém 
consta a assinatura do demandante no campo correspondente, relativas 
aos meses de junho a agosto de 1973, novembro e dezembro de 
1973, janeiro e fevereiro de 1975, julho a setembro de 1975 e, ainda, 
gratificação natalina de 1975 (fls. 36-42);

(e) termo de desligamento do autor em relação à Fazenda São 
Lourenço, datado de 31.05.1973 (fl. 58).

Na audiência de instrução do feito, foram tomados os depoimentos 
pessoais de três testemunhas. A prova testemunhal corrobora a pretensão 
exposta na inicial, uma vez que as testemunhas foram uníssonas em 
confirmar que a parte-autora trabalhava nas lides rurais. Com efeito, 
referiram conhecer o autor e poder afirmar que ele trabalhou desde 
meados dos anos 60 até por volta de 1975 ou 1976 na Fazenda São 
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Lourenço, com plantação de café, quando então passou a trabalhar 
em lavoura de cana na Usina Central, onde permaneceu em atividade 
agrícola até o ano de 1980.

Da análise do conjunto probatório, conclui-se que os documentos 
juntados constituem início de prova material, para o que, reitere-se, 
consideradas as peculiaridades do trabalho na agricultura, não se pode 
exigir que sejam apenas por si mesmos conclusivos ou suficientes para 
a formação de juízo de convicção. É aceitável que a prova contenha 
ao menos uma indicação segura de que o fato alegado efetivamente 
ocorreu, vindo daí a necessidade de sua complementação pela prova 
oral, a qual, como se viu, confirmou de modo coerente e preciso o 
trabalho rural da parte-autora.

Registro, nesse sentido, que os documentos acostados aos autos 
pelo autor, em especial os certificados de alistamento eleitoral e militar, 
possuem eficácia probatória que se projeta para os anos imediatamente 
anteriores, na medida em que são, sabidamente, a primeira oportunidade 
que o jovem possui para informar perante órgãos oficiais a atividade 
que até então vem exercendo.

Fica mantida, portanto, a sentença monocrática no que diz respeito 
ao reconhecimento do exercício de atividades agrícolas nos períodos 
de 22.06.1969 a 09.10.1970 e de 01.01.1979 a 30.04.1980, os quais, 
somados, perfazem um total de 02 anos, 07 meses e 18 dias de tempo 
de serviço.

Das atividades especiais

Considerações gerais
O reconhecimento da especialidade da atividade é disciplinado 

pela lei em vigor à época em que efetivamente exercida, passando a 
integrar, como direito adquirido, o patrimônio jurídico do trabalhador. 
Desse modo, uma vez prestado o serviço sob a égide de legislação que 
o ampara, o segurado adquire o direito à contagem como tal, bem como 
à comprovação das condições de trabalho na forma então exigida, não 
se aplicando retroativamente uma lei nova que venha a estabelecer 
restrições à admissão do tempo de serviço especial.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017260

Nesse sentido, aliás, é a orientação adotada pela Terceira Seção do 
egrégio Superior Tribunal de Justiça (AR nº 3.320/PR, rel. Ministra 
Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24.09.2008; EREsp nº 
345.554/PB, rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJ de 08.03.2004; 
AGREsp nº 493.458/RS, Quinta Turma, rel. Ministro Gilson Dipp, 
DJU de 23.06.2003; e REsp nº 491.338/RS, Sexta Turma, rel. 
Ministro Hamilton Carvalhido, DJU de 23.06.2003) e por esta Corte 
(EINF nº 2005.71.00.031824-5/RS, Terceira Seção, Luís Alberto 
d’Azevedo Aurvalle, D.E. de 18.11.2009; APELREEX nº 0000867-
68.2010.404.9999/RS, Sexta Turma, rel. Des. Federal Celso Kipper, 
D.E. de 30.03.2010; APELREEX nº 0001126-86.2008.404.7201/SC, 
Sexta Turma, rel. Des. Federal João Batista Pinto Silveira, D.E. de 
17.03.2010; APELREEX nº 2007.71.00.033522-7/RS, Quinta Turma, 
rel. Des. Federal Fernando Quadros da Silva, D.E. de 25.01.2010).

Feita essa consideração e tendo em vista a diversidade de diplomas 
legais que se sucederam na disciplina da matéria, é necessário 
inicialmente definir qual a legislação aplicável ao caso concreto, ou 
seja, qual a legislação vigente no momento da prestação da atividade 
pela parte-autora.

Tem-se, então, a seguinte evolução legislativa quanto ao tema sub 
judice:

a) no período de trabalho até 28.04.1995, quando vigente a Lei 
nº 3.807/60 (Lei Orgânica da Previdência Social) e suas alterações e, 
posteriormente, a Lei nº 8.213/91 (Lei de Benefícios), em sua redação 
original (arts. 57 e 58), é possível o reconhecimento da especialidade 
do trabalho quando houver a comprovação do exercício de atividade 
enquadrável como especial nos decretos regulamentadores e/ou na 
legislação especial, ou quando demonstrada a sujeição do segurado a 
agentes nocivos por qualquer meio de prova, exceto para os agentes 
nocivos ruído e calor (STJ, AgRg no REsp nº 941.885/SP, Quinta 
Turma, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe de 04.08.2008; e STJ, REsp nº 
639.066/RJ, Quinta Turma, rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJ 
de 07.11.2005), em que necessária a mensuração de seus níveis por 
meio de perícia técnica, carreada aos autos ou noticiada em formulário 
emitido pela empresa, a fim de se verificar a nocividade ou não desses 
agentes;
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b) a partir de 29.04.1995, inclusive, foi definitivamente extinto o 
enquadramento por categoria profissional – à exceção daquelas a que 
se refere a Lei nº 5.527/68, cujo enquadramento por categoria deve ser 
feito até 13.10.1996, dia anterior à publicação da Medida Provisória 
nº 1.523, de 14.10.1996, que revogou expressamente a lei em questão 
–, de modo que, no interregno compreendido entre 29.04.1995 (ou 
14.10.1996) e 05.03.1997, em que vigentes as alterações introduzidas 
pela Lei nº 9.032/95 no art. 57 da Lei de Benefícios, é necessária a 
demonstração efetiva de exposição, de forma permanente, não ocasional 
nem intermitente, a agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, 
por qualquer meio de prova, considerando-se suficiente, para tanto, a 
apresentação de formulário-padrão preenchido pela empresa, sem a 
exigência de embasamento em laudo técnico, ressalvados os agentes 
nocivos ruído e calor, em relação aos quais é imprescindível a realização 
de perícia técnica, conforme visto acima;

c) a partir de 06.03.1997, data da entrada em vigor do Decreto nº 
2.172/97, que regulamentou as disposições introduzidas no art. 58 
da Lei de Benefícios pela Medida Provisória nº 1.523/96 (convertida 
na Lei nº 9.528/97), passou-se a exigir, para fins de reconhecimento 
de tempo de serviço especial, a comprovação da efetiva sujeição do 
segurado a agentes agressivos por meio da apresentação de formulário-
padrão, embasado em laudo técnico, ou por meio de perícia técnica.

Observo, ainda, quanto ao enquadramento das categorias profissionais, 
que devem ser considerados os Decretos nº 53.831/64 (Quadro Anexo – 
2ª parte), nº 72.771/73 (Quadro II do Anexo) e nº 83.080/79 (Anexo II) 
até 28.04.1995, data da extinção do reconhecimento da atividade especial 
por presunção legal, ressalvadas as exceções acima mencionadas. Já 
para o enquadramento dos agentes nocivos, devem ser considerados os 
Decretos nº 53.831/64 (Quadro Anexo – 1ª parte), nº 72.771/73 (Quadro 
I do Anexo) e nº 83.080/79 (Anexo I), até 05.03.1997, e os Decretos nº 
2.172/97 (Anexo IV) e nº 3.048/99, a partir de 06.03.1997, ressalvado 
o agente nocivo ruído, ao qual se aplica também o Decreto nº 4.882/03. 
Além dessas hipóteses de enquadramento, é sempre possível também 
a verificação da especialidade da atividade no caso concreto, por meio 
de perícia técnica, nos termos da Súmula nº 198 do extinto Tribunal 
Federal de Recursos (STJ, AGRESP nº 228.832/SC, relator Ministro 
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Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJU de 30.06.2003).

Ruído
Especificamente quanto ao agente nocivo ruído, o Quadro Anexo 

do Decreto nº 53.831, de 25.03.1964, o Anexo I do Decreto nº 83.080, 
de 24.01.1979, o Anexo IV do Decreto nº 2.172, de 05.03.1997, e o 
Anexo IV do Decreto nº 3.048, de 06.05.1999, alterado pelo Decreto nº 
4.882, de 18.11.2003, consideram insalubres as atividades que expõem 
o segurado a níveis de pressão sonora superiores a 80, 85 e 90 decibéis, 
de acordo com os Códigos 1.1.6, 1.1.5, 2.0.1 e 2.0.1, in verbis:

Período 
trabalhado Enquadramento Limites de tolerância

Até 05.03.1997 1. Anexo do Decreto nº 53.831/64
2. Anexo I do Decreto nº 83.080/79

1. Superior a 80 dB 
2. Superior a 90 dB

De 06.03.1997 a 
06.05.1999 Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 Superior a 90 dB

De 07.05.1999 a 
18.11.2003

Anexo IV do Decreto nº 3.048/99, na 
redação original Superior a 90 dB

A partir de 
19.11.2003

Anexo IV do Decreto nº 3.048/99,
com a alteração introduzida pelo

Decreto nº 4.882/2003
Superior a 85 dB

Quanto ao período anterior a 05.03.97, já foi pacificado, em sede 
da Seção Previdenciária desta Corte (EIAC 2000.04.01.134834-3/RS, 
rel. Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, DJU, Seção 2, 
de 19.02.2003, p. 485) e também do INSS na esfera administrativa 
(Instrução Normativa nº 57/2001 e posteriores), que são aplicáveis, 
concomitantemente, para fins de enquadramento, os Decretos nos 
53.831/64 e 83.080/79 até 05.03.97, data imediatamente anterior à 
publicação do Decreto nº 2.172/97. Desse modo, até então, é considerada 
nociva à saúde a atividade sujeita a ruídos superiores a 80 decibéis, 
conforme previsão mais benéfica do Decreto nº 53.831/64.

Considerando que o último critério de enquadramento da atividade 
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especial (Decreto nº 4.882, de 18.11.2003) veio a beneficiar os segurados 
expostos a ruídos no ambiente de trabalho, uma vez que passou a 
considerar deletéria à saúde a atividade sujeita a ruídos superiores a 
85 decibéis, e não mais àqueles superiores a 90 decibéis, como fazia a 
legislação anterior, bem como o caráter social do direito previdenciário, 
a 3ª Seção desta Corte entendia cabível a aplicação do jus superveniens, 
considerando-se especial a atividade quando sujeita a ruídos superiores 
a 85 decibéis desde 06.03.1997, data da vigência do Decreto nº 2.172/97.

No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso 
repetitivo REsp nº 1.398.260, sedimentou o entendimento de que não 
é possível atribuir retroatividade à norma sem expressa previsão legal, 
conforme se vê do acórdão a seguir transcrito, da 1ª Seção:

“AÇÃO RESCISÓRIA. PREVIDENCIÁRIO. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVI-
ÇO ESPECIAL EM COMUM. EXPOSIÇÃO AO AGENTE FÍSICO RUÍDO. APLICAÇÃO 
RETROATIVA DO DECRETO Nº 4.882/2003. IMPOSSIBILIDADE.

1. O acórdão rescindendo foi prolatado em consonância com a jurisprudência desta Corte, 
que está firmada no sentido de não se poder atribuir força retroativa à norma, sem que haja 
expressa previsão legal. Assim, a contagem do tempo de serviço prestado sob condições 
especiais deve ocorrer de acordo com a legislação vigente à época em que efetivamente 
executado o trabalho, em observância ao princípio tempus regit actum.

2. Na vigência do Decreto nº 2.172/1997, o nível de ruído considerado prejudicial à 
saúde do obreiro era superior a 90 decibéis, não merecendo amparo a tese autoral de que, por 
ser mais benéfico ao segurado, teria aplicação retroativa o posterior Decreto nº 4.882/2003, 
que reduziu aquele nível para 85 decibéis.

3. A matéria, inclusive, já foi submetida ao crivo da Primeira Seção, que, na assentada 
do dia 14.05.2014, ao julgar o REsp 1.398.260/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, sob o 
rito do art. 543-C do CPC, chancelou o entendimento já sedimentado nesta Corte, no sentido 
da irretroatividade do Decreto nº 4.882/2003.

4. Pedido rescisório julgado improcedente.” (AR 5.186/RS, rel. Ministro Sérgio Kukina, 
Primeira Seção, julgado em 28.05.2014, DJe 04.06.2014)

Portanto, considera-se especial a atividade desenvolvida com 
exposição a ruído superior a 80 dB até 05.03.1997; superior a 90 dB 
entre 06.03.1997 e 18.11.2003; e superior a 85 dB a partir de 19.11.2003.

Equipamentos de Proteção – EPI
A utilização de equipamentos de proteção individual (EPI) é 

irrelevante para o reconhecimento das condições especiais, prejudiciais 
à saúde ou à integridade física do trabalhador, da atividade exercida no 
período anterior a 3 de dezembro de 1998, data da publicação da MP 
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1.729, de 2 de dezembro de 1998, convertida na Lei 9.732, de 11 de 
dezembro de 1998, que alterou o § 2º do artigo 58 da Lei 8.213/1991, 
determinando que o laudo técnico contenha informação sobre a existência 
de tecnologia de proteção individual que diminua a intensidade do 
agente agressivo a limites de tolerância e recomendação sobre a sua 
adoção pelo estabelecimento respectivo. A própria autarquia já adotou 
esse entendimento na Instrução Normativa 45/2010 (art. 238, § 6º).

Em período posterior a dezembro de 1998, a desconfiguração da 
natureza especial da atividade em decorrência de EPIs é admissível 
desde que haja laudo técnico afirmando, inequivocamente, que a sua 
utilização pelo trabalhador reduziu efetivamente os efeitos nocivos 
do agente agressivo a níveis toleráveis, ou os neutralizou (STJ, REsp 
720.082/MG, rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJ 
10.04.2006, p. 279; TRF4, EINF 2001.72.06.002406-8, Terceira Seção, 
relator Fernando Quadros da Silva, D.E. 08.01.2010).

É oportuno mencionar que restou reconhecida pelo e. STF a existência 
de repercussão geral atinente ao fornecimento de equipamento de 
proteção individual (Tema 555). No julgamento do ARE 664.335 
(Tribunal Pleno, rel. Min. Luiz Fux, publ. no DJ do dia 12.02.2015), a 
Corte Suprema fixou duas teses: 1) “o direito à aposentadoria especial 
pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua 
saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a 
nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria 
especial”; e 2) “na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima 
dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito 
do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia 
do Equipamento de Proteção Individual – EPI não descaracteriza o 
tempo de serviço especial para aposentadoria”.

Ademais, para afastar o caráter especial das atividades desenvolvidas 
pelo segurado, é necessária uma efetiva demonstração da elisão das 
consequências nocivas, além de prova da fiscalização do empregador 
sobre o uso permanente dos dispositivos protetores da saúde do obreiro 
durante toda a jornada de trabalho.

Conversão do tempo de serviço especial em comum
Acerca da conversão do tempo especial em comum, a Terceira Seção 
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do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial 
Repetitivo nº 1.151.363, em 23.03.2011, do qual foi relator o Ministro 
Jorge Mussi, pacificou o entendimento de que é possível a conversão 
mesmo após 28.05.1998, nos seguintes termos:

“PREVIDENCIÁRIO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL APÓS 
1998. MP Nº 1.663-14, CONVERTIDA NA LEI Nº 9.711/1998 SEM REVOGAÇÃO DA 
REGRA DE CONVERSÃO.

1. Permanece a possibilidade de conversão do tempo de serviço exercido em atividades 
especiais para comum após 1998, pois, a partir da última reedição da MP nº 1.663, parcial-
mente convertida na Lei 9.711/1998, a norma tornou-se definitiva sem a parte do texto que 
revogava o referido § 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/91.

2. Precedentes do STF e do STJ.”

Assim, considerando que o parágrafo 5º do art. 57 da Lei nº 8.213/91 
não foi revogado nem expressa, nem tacitamente pela Lei nº 9.711/98 e 
que, por disposição constitucional (art. 15 da Emenda Constitucional nº 
20, de 15.12.1998), permanecem em vigor os artigos 57 e 58 da Lei de 
Benefícios até que a lei complementar a que se refere o art. 201, § 1º, da 
Constituição Federal seja publicada, é possível a conversão de tempo 
de serviço especial em comum inclusive após 28.05.1998.

O fator de conversão do tempo especial em comum a ser utilizado 
é o previsto na legislação aplicada na data da concessão do benefício, 
e não o contido na legislação vigente quando o serviço foi prestado. A 
propósito, a questão já foi pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça 
em sede de recurso especial repetitivo (REsp 1.151.363/MG, rel. Min. 
Jorge Mussi, Terceira Seção, julgado em 23.03.2011, DJe 05.04.2011).

Assim, implementados os requisitos para aposentadoria na vigência 
da Lei nº 8.213/91, o fator de conversão deverá ser 1,4 (homem – 25 
anos de especial para 35 anos de comum) ou 1,2 (mulher – 25 anos de 
especial para 30 de comum).

Da atividade de motorista

A respeito do reconhecimento da especialidade das atividades de 
motorista, é necessário tecer algumas considerações.

Registro, de início, que a proteção ao trabalho é matéria de ordem 
constitucional, tutelada a partir de diversos dispositivos da Constituição 
Federal, entre os quais vale mencionar o artigo 7º, o qual integra, como 
se sabe, o título que trata dos direitos e das garantias fundamentais, bem 
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assim o artigo 170, que fundamenta a ordem econômica na valorização 
do trabalho humano, e, ainda, o artigo 193, que estabelece o primado 
do trabalho e os objetivos de bem-estar e justiça sociais. Reputo 
especialmente relevante situar o tema em exame para desde logo 
firmar entendimento no sentido de que, em se tratando de tutela das 
condições de trabalho – e particularmente em relação a ofícios manuais, 
porquanto são estes histórica e reiteradamente objeto de desvalorização 
legislativa –, não se mostra razoável admitir a ocorrência de retrocesso, 
assim entendido o processo que objetiva legitimar patamares inferiores 
de proteção em relação àqueles em algum momento já estabelecidos, 
seja pelo legislador constituinte, seja por normas infraconstitucionais.

A propósito, ainda, da matriz constitucional da proteção ao trabalho, 
tenho por oportuno lembrar que, nos exatos termos do inciso XXIII 
do artigo 7º da Constituição Federal, é assegurado, na forma da lei, 
tratamento remuneratório diferenciado ao trabalho penoso, insalubre 
ou perigoso. É forçoso concluir, portanto, que o legislador constituinte 
colocou sob o mesmo patamar de proteção as atividades penosas, 
insalubres e perigosas.

Na mesma linha, entendo relevante mencionar que a concessão de 
benefício de aposentadoria com tempo de serviço reduzido – objetivo 
último do reconhecimento da especialidade em toda e qualquer atividade 
– também possui fundamento constitucional, consoante se extrai do 
conteúdo do § 1º do artigo 201 da CRFB/88, com a redação que lhe 
conferiu a Emenda Constitucional nº 47, de 05.07.2005, verbis:

“§ 1º – É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de 
aposentadoria 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.” (grifei)

Destaco, a propósito, que o texto constitucional é cristalino no 
sentido de reconhecer a possibilidade de que sejam adotados critérios 
diferenciados para a concessão de benefícios de aposentadoria nas 
hipóteses em que o trabalhador exercer atividades que prejudiquem a 
sua saúde ou integridade física. É dizer, por outras linhas, que o critério 
fundamental eleito pelo legislador constituinte para admitir a redução 
do tempo de serviço para fins de aposentação foi a preservação da saúde 
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e da integridade física do trabalhador. Nessa linha é a lição de André 
Studart Leitão ao comentar o fundamento principiológico que norteia 
a concessão do benefício de aposentadoria especial, para quem “(...) 
a redução do tempo de serviço justifica-se pela finalidade precípua do 
benefício: afastar o indivíduo do exercício de atividade nociva antes 
que ele venha a tornar-se incapaz (...)” (LEITÃO, André Studart. 
Aposentadoria especial. 2. ed. Florianópolis: Conceito, 2013. p. 51).

Em síntese, é inevitável concluir, a partir da conjugação das normas 
constitucionais já referidas, que o parâmetro de proteção estabelecido 
pelo legislador constituinte abrange, da mesma forma, o trabalho 
considerado penoso, insalubre ou perigoso e, ainda, que as políticas a 
serem implementadas pelo Estado no sentido de efetivar essa proteção 
compreendem o estabelecimento de critérios diferenciados para a 
concessão de aposentadoria, do que deve resultar, por óbvio, menor 
tempo de exposição a situações penosas, perigosas ou insalubres.

Estabelecida a premissa constitucional que fundamenta o 
reconhecimento de que determinadas atividades sujeitam o segurado 
a condições insalutíferas e, portanto, justificam o estabelecimento de 
requisitos diferenciados para fins de concessão de aposentadoria, restou 
reservada à legislação infraconstitucional a missão de regulamentar 
a matéria. Significa dizer que são as normas infraconstitucionais que 
devem se amoldar ao preceito básico de matriz constitucional, qual 
seja, o de que as atividades que tenham o potencial de causar prejuízos 
à saúde e à integridade física do trabalhador merecem tratamento 
diferenciado no que toca à concessão de aposentadoria.

Admitir, portanto, que normas de natureza infraconstitucional 
acabem, a pretexto de regulamentar, limitando desproporcionalmente, 
por qualquer meio, a concessão de benefícios a segurados que exerçam 
atividades que expõem o trabalhador a condições prejudiciais à saúde 
acabaria por inverter essa relação que confere à Constituição o poder 
de estabelecer os princípios fundamentais a respeito do tema, e às 
demais normas que integram o ordenamento jurídico, tão somente a 
atribuição de regulamentar questões específicas, sempre tendo como 
inafastável limite, reitero, o parâmetro principiológico estabelecido 
pelo constituinte.

No que toca especificamente ao reconhecimento da especialidade das 
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atividades de motorista, há que se distinguir as possibilidades jurídicas 
aplicáveis em, pelo menos, dois momentos históricos.

Com efeito, até 28.04.1995, o reconhecimento da especialidade 
das atividades de motorista era possível em razão do enquadramento 
pela categoria profissional, consoante expressamente previsto nos 
códigos 2.4.4 do Quadro Anexo do Decreto 53.831/64 e 2.4.2 do Anexo 
II do Decreto 83.080/79. Nessa linha, inclusive, é o entendimento 
reiteradamente adotado no âmbito deste Regional (AC nº 5007540-
49.2012.4.04.7112, 6ª Turma, rel. Des. Federal João Batista Pinto 
Silveira, j. em 01.06.2016; AC nº 5003445-70.2012.4.04.7016, 6ª 
Turma, rel. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. em 18.05.2016; 
AC nº 5062817-23.2011.4.04.7100, 5ª Turma, rel. Des. Federal Paulo 
Afonso Brum Vaz, j. em 24.11.2015; AC nº 5003240-39.2010.404.7201, 
5ª Turma, rel. Des. Federal Rogerio Favreto, j. em 12.06.2012; entre 
outros). Inexiste, pois, maior controvérsia no que diz respeito ao 
reconhecimento da especialidade da atividade de motorista em relação 
aos períodos anteriores a 29.04.1995.

Extinta a possibilidade de caracterização da especialidade em 
decorrência do enquadramento por categoria profissional, impõe-se 
um exame acurado acerca da realidade fática que envolve a atividade 
de motorista, sempre tendo como baliza os parâmetros constitucionais 
segundo os quais, uma vez que determinada atividade profissional 
imponha ao trabalhador condições que prejudiquem a sua saúde, deve 
ser considerada especial para fins de concessão de aposentadoria.

Pois bem, parece-me inegável que, via de regra, a atividade de 
motorista – seja motorista de caminhão, seja motorista de ônibus 
– envolve a sujeição do trabalhador a diversos fatores prejudiciais à 
saúde, entre os quais se pode citar, apenas para exemplificar, o ruído 
e o calor decorrentes da proximidade com o motor dos veículos, as 
vibrações decorrentes do próprio funcionamento constante de motores 
e da má qualidade das vias públicas brasileiras, a privação do sono que 
provém da necessidade de cumprir prazos excessivamente exíguos 
para a entrega de cargas e mercadorias e, ainda, o impacto psicológico 
causado pela insegurança de uma atividade que, seja no âmbito de 
rodovias intermunicipais, seja no contexto urbano, é reiteradamente 
alvo de roubos e ações violentas.
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Objetivando tornar mais clara a dimensão dos prejuízos que a 
atividade de motorista causa à saúde dos trabalhadores, pesquisadores do 
Centro de Referência em Saúde do Trabalhador do Estado de São Paulo 
e do Departamento de Medicina Preventiva da Universidade Federal de 
Minas Gerais realizaram estudo conjunto que avaliou especificamente o 
impacto da combinação entre ruídos e vibrações nas condições de saúde 
de 190 motoristas. A propósito, trago à colação trechos relevantes de 
tal estudo, que foi objeto de publicação pela Revista de Saúde Pública 
da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (SILVA, 
Luiz Felipe; MENDES, René. Exposição combinada entre ruído e 
vibração e seus efeitos sobre a audição de trabalhadores. Revista de 
Saúde Pública, n. 39, p. 9-17, 2005):

“(...) Vibração de corpo inteiro (VCI) é um estímulo frequentemente presente em muitas 
realidades de trabalho, expondo trabalhadores em diversas operações e situações: indústria 
da construção civil (motoniveladoras, pás carregadeiras, tratores de esteira); indústria do 
transporte (caminhões, ônibus, motocicletas, veículos em geral); transporte ferroviário 
(trens, metrô); equipamentos industriais (ponte-rolante, empilhadeira); máquinas agrícolas 
(tratores, colheitadeiras); helicópteros; embarcações e veículos fora de estrada usados em 
mineração. (...)

Uma peculiaridade da realidade de trabalho de motoristas de ônibus urbano é a expo-
sição constante ao ruído e o consequente risco de perda auditiva induzida por ruído (Pair), 
sobretudo em razão da configuração dos veículos utilizados. Na literatura internacional, 
especificamente no tocante aos países industrializados, não se verificou a existência de qual-
quer pesquisa ou estudo sobre o assunto. Pesquisas que consideram importante a exposição 
de motoristas de ônibus urbanos ao ruído, como fator de risco à saúde, se manifestam em 
países dependentes ou denominados ‘em desenvolvimento’ (Tovalin et al., 1991; Cordeiro 
et al.,1994). (...)

Os resultados encontrados sustentam que o posto de trabalho de motorista de ônibus, 
sobretudo naqueles com motor dianteiro, comporta risco de desenvolvimento de Pair, em 
virtude dos níveis de exposição ao ruído. (...) Apesar de os níveis de exposição ao ruído 
registrados, correspondentes a jornada de oito horas, não serem de muito relevo, foram 
suficientes para produzir valores importantes de prevalência de Pair na população estudada. 
Os dados obtidos, tanto resultantes da avaliação ambiental como da audiológica, apontam 
para a necessidade de um programa de conservação auditiva. (...)

Os valores elevados da exposição à VCI observados revelaram situações expressivas 
de risco, na medida em que superam em muito o limite de tolerância para oito horas 
estabelecido pela ISO-2631 (1985), que é de 0,63 m/s². Logo, são notórias a inadequação 
do posto de trabalho e a importância de intervenções ergonômicas. Medidas de prevenção 
devem ser implantadas, como a seleção de veículos dotados de suspensão mais adequada 
do chassi, bem como para o assento, manutenção sistemática e apropriada das partes dos 
veículos relevantes e reestruturação da característica do pavimento das ruas. (...)” (grifei)
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Note-se, portanto, que os pesquisadores chegaram a duas importantes 
conclusões, a saber: (a) ainda que os níveis de ruído eventualmente 
encontrados em postos de trabalho de motoristas, por si só, não 
apresentassem valores significativos, os resultados encontrados com 
o passar do tempo revelaram importante ocorrência de perda auditiva 
induzida por ruído (Pair); e (b) o nível de vibração a que, de regra, 
os motoristas se encontram sujeitos extrapola consideravelmente os 
limites estabelecidos pela norma internacional ISO-2631.

A propósito dessa segunda constatação, tenho por relevante 
mencionar que tal conclusão já seria suficiente para embasar o 
reconhecimento da especialidade das atividades de motorista até 
mesmo se levadas em consideração apenas as regulamentações 
administrativas expedidas pela autarquia previdenciária. Com efeito, 
a Instrução Normativa INSS/PRES nº 77, de 21.01.2015, que dispõe 
a respeito das normas gerais atinentes à concessão de benefícios 
previdenciários, assim dispõe em seu artigo 283:

“Art. 283. A exposição ocupacional a vibrações localizadas ou no corpo inteiro dará 
ensejo à caracterização de período especial quando:

I – até 5 de março de 1997, véspera da publicação do Decreto nº 2.172, de 5 de março 
de 1997, de forma qualitativa, em conformidade com o Código 1.0.0 do Quadro Anexo ao 
Decreto nº 53.831, de 25 de março de 1964, ou o Código 1.0.0 do Anexo I do Decreto nº 
83.080, de 1979, por presunção de exposição;

II – a partir de 6 de março de 1997, quando forem ultrapassados os limites de tolerân-
cia definidos pela Organização Internacional para Normalização – ISO, em suas Normas 
ISO nº 2.631 e ISO/DIS nº 5.349, respeitando-se as metodologias e os procedimentos de 
avaliação que elas autorizam; e

III – a partir de 13 de agosto de 2014, para o agente físico vibração, quando forem 
ultrapassados os limites de tolerância definidos no Anexo 8 da NR-15 do MTE, sendo 
avaliado segundo as metodologias e os procedimentos adotados pelas NHO-09 e NHO-10 
da Fundacentro, sendo facultada à empresa a sua utilização a partir de 10 de setembro de 
2012, data da publicação das referidas normas.”

Resta evidente, como se vê, que a atividade de motorista se reveste, 
via de regra, de considerável penosidade para aqueles que a executam, 
mostrando-se absolutamente injustificada e desproporcional qualquer 
espécie de relativização quanto à caracterização da penosidade como 
elemento autorizador do reconhecimento de que determinada atividade 
laboral é especial, sob pena de se incorrer em frontal violação ao 
parâmetro constitucional de proteção já referido. Note-se, por exemplo, 
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que justificativa alguma há para reconhecer como especial o trabalho 
perigoso – como de fato ocorre com relação à caracterização da 
especialidade do vigia ou do trabalhador que se expõe à eletricidade – e 
não o fazer em relação ao trabalho penoso, não apenas em decorrência 
de que a proteção constitucional conferida a ambos é a mesma, mas 
também pelo fato de que a lógica indica que os prejuízos de se exercer 
diuturnamente uma atividade penosa são certos, ao passo que os danos 
de exercer uma atividade perigosa são potenciais, podem jamais se 
verificar efetivamente presentes, e ainda assim conferem ao trabalhador 
o bônus da especialidade.

Corolário lógico de tal constatação é a conclusão no sentido de que 
exigir que, a partir de 29.04.1995, os trabalhadores que exerceram 
atividades de motorista comprovem a efetiva exposição exclusivamente 
aos agentes nocivos relacionados no Anexo I do Decreto nº 3.048/99 – o 
qual, sabe-se, é apenas exemplificativo (STJ, REsp 1.306.113/SC, rel. 
Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 14.11.2012, DJe 
07.03.2013) –, ignorando assim toda a realidade fática que envolve tal 
profissão, acabaria, a toda evidência, por incorrer em indevida limitação 
por vias infraconstitucionais do parâmetro de proteção estabelecido pelo 
legislador constituinte. Ademais, não se pode deixar de apontar que a 
produção de tal prova, por vezes, se mostra excessivamente difícil, na 
medida em que, inexistindo documentação contemporânea acerca dos 
agentes nocivos aos quais o segurado se encontrava exposto à época 
do exercício do labor, os laudos técnicos hoje produzidos muitas vezes 
não reproduzem com exatidão as circunstâncias experimentadas pelo 
trabalhador ao longo de anos, uma vez que veículos mais modernos 
proporcionam maior conforto a motoristas e a passageiros, especialmente 
no que diz respeito à questão acústica.

Não se está afirmando, com isso, que toda atividade de motorista 
deva ser, indiscriminadamente, considerada especial, sob pena de 
realizar indevido enquadramento por categoria profissional, hipótese 
vedada pela legislação, como referido alhures, desde 29.04.1995. 
Admite-se, portanto, que os elementos de prova aplicáveis ao caso 
concreto demonstrem que a interação de diversos fatores – como o 
grau tecnológico do veículo, o bom estado de conservação das vias 
que eram percorridas, a inexistência de elementos outros, tais como 
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a pressão pelo cumprimento de prazos e metas, a privação do sono, 
a necessidade de percorrer grandes distâncias, entre outros – poderão 
descaracterizar a especialidade da atividade. Busca-se evitar, todavia, 
que seja imputado ao segurado o ônus de comprovar algo que muitas 
vezes não é mensurável, seja porque não foram efetuados registros 
contemporâneos e os registros feitos de forma extemporânea acabam 
não refletindo as efetivas condições de trabalho, seja porque, a rigor, 
há elementos que tornam penosa a atividade de motorista e que são de 
difícil quantificação a partir de critérios exclusivamente técnicos.

O que se pretende com a posição ora adotada é, em síntese, evitar 
que se esvazie o texto constitucional no que tange à possibilidade de se 
reconhecer a penosidade como elemento caracterizador da especialidade 
de determinadas atividades.

Com efeito, a despeito de a evolução legislativa haver, em dado 
momento, acabado com a possibilidade do reconhecimento de 
especialidade a partir do enquadramento do trabalhador pela categoria 
profissional que integra, restou explícita na legislação infraconstitucional 
a proteção do trabalho insalubre, em relação ao qual apenas se passou a 
exigir a demonstração efetiva da exposição a agentes nocivos elencados 
nos regulamentos editados pelo INSS, por qualquer meio de prova, 
em um primeiro momento, e, a seguir, mediante a apresentação de 
documentos específicos embasados em laudos periciais.

Quanto à periculosidade, a jurisprudência assegurou a possibilidade 
de se reconhecer a especialidade de atividades que sujeitam o trabalhador 
a condições consideradas perigosas, como ocorre, consoante já referido, 
com o eletricitário e com o vigilante que exerce as suas funções munido 
de arma de fogo.

Nesse quadro, restou apenas a penosidade desprovida de qualquer 
proteção no que toca ao tema que ora se examina, razão pela qual, 
por vezes, se busca identificar a existência de agentes nocivos – traço 
característico do reconhecimento da especialidade em decorrência de 
insalubridade – em relação a atividades que são, em verdade, penosas. 
Não existe, a meu sentir, qualquer justificativa para que se mantenha tal 
distinção, sob pena não apenas de violação do já mencionado parâmetro 
constitucional de proteção que alcança a penosidade da mesma forma 
que a insalubridade e a periculosidade, mas também de se incorrer em 
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grave discriminação a determinadas categorias profissionais.
Em suma: (1) a Constituição da República valoriza especialmente o 

trabalho insalubre, o penoso e o perigoso; (2) a valorização do trabalho 
insalubre está assentada pela legislação e pela jurisprudência mediante 
parâmetros probatórios estabelecidos (inicialmente, enquadramento 
profissional, depois, perícia); (3) a valorização do trabalho perigoso, por 
sua vez, faz-se mediante a identificação jurisprudencial de determinadas 
condições de trabalho (por exemplo, casos do eletricitário e do vigilante 
armado); (4) a valorização do trabalho penoso, por sua vez, não só 
não pode ser ignorada, como deve dar-se mediante o reconhecimento 
de determinadas condições, procedimento já sedimentado quanto ao 
trabalho perigoso.

Vale dizer, assim como as máximas da experiência são suficientes 
para o reconhecimento jurisprudencial da periculosidade de certas 
atividades, também o são quanto ao trabalho penoso.

A propósito, não se diga que embasamento legal não há a permitir 
que se reconheça a penosidade como elemento caracterizador de 
especialidade laboral. Isso porque o direito processual vigente, 
ao cuidar da produção probatória, prevê que, “em falta de normas 
jurídicas particulares, o juiz aplicará as regras de experiência comum 
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece e ainda 
as regras de experiência técnica, ressalvado, quanto a esta, o exame 
pericial” (artigo 375 do Código de Processo Civil de 2015).

Essa regra jurídica diz respeito, primeiramente, às chamadas máximas 
de experiência e à prova prima facie. Em precisa lição, comentou João 
Carlos Pestana de Aguiar (Comentários ao Código de Processo Civil. 
2. ed. São Paulo: RT, 1977):

“Estudando as máximas de experiência, não podemos deixar de fazer alusão à prova 
prima facie, da qual aquelas são a fonte. Surgida na Alemanha ao limiar deste século e, 
segundo autores, por obra de Rumelin, o qual chegou a ser confundido com o precursor 
também das máximas de experiência, recebeu a prova prima facie a denominação de ‘prova 
de primeira aparência’. Consiste na formação do convencimento do juiz por meio de princí-
pios práticos da vida e da experiência daquilo que geralmente acontece (id quod plerumque 
accidit). Embora seja um juízo de raciocínio lógico formado fora dos elementos de prova 
constantes dos autos, não se pode afirmar que se trata de um juízo baseado na ciência privada. 
É, sob certo ângulo de visão, uma exceção à regra quod non est in actis non est in mundo, 
mas que se forma por meio de noções pertencentes ao patrimônio cultural comum, visto 
que se sustém naquilo que de ordinário acontece. Logo, são noções ao alcance de grande 
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número de pessoas e até mesmo do conhecimento obrigatório de uma camada social, pelo 
que não se pode concluir como noções limitadas à ciência privada do juiz.” (p. 106-107)

Na hipótese vertente, não se pode esquecer a história e a realidade 
nacional ao interpretar o conjunto probatório. O juiz não pode ser 
indiferente à realidade, sob pena inclusive de ofender a norma 
constitucional que manda que todos os poderes públicos, inclusive o 
Judiciário, pratiquem o direito conforme os objetivos fundamentais 
da República (Constituição da República de 1988, art. 3º), dentre os 
quais se inclui construir uma sociedade livre, justa e solidária (inciso 
I), erradicar a marginalização e reduzir as desigualdades sociais (inciso 
III) e promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação (inciso IV).

As máximas de experiência conduzem, ademais, como salientado 
pelo processualista citado, às provas prima facie ou “provas de 
primeira aparência”. Elas chamam a atenção para o óbvio: a formação 
do convencimento não pode ser alheia à experiência daquilo que 
geralmente acontece. Dados e interpretações da realidade nacional 
tão fundamentais e decisivos não podem ser ignorados pelo Poder 
Judiciário. Eles precisam ser demonstrados e fundamentados, como 
ora se pretende fazer a partir da apresentação de elementos concretos 
a respeito da penosidade que atinge, como regra, as atividades de 
motoristas.

Como disse Moacir Amaral dos Santos, esses conhecimentos
“(...) integram o patrimônio de noções pacificamente armazenadas por uma determinada 
esfera social, e assim a do juiz, a que se pode genericamente denominar cultura, se utiliza 
o juiz como normas destinadas a servir como premissa maior dos silogismos que forma no 
seu trabalho de fixação, interpretação e avaliação das provas.” (Comentários ao Código de 
Processo Civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1977. v. IV. p. 51)

Disse o mesmo jurista, em outra passagem:
“O juiz, como homem culto e vivendo em sociedade, no encaminhar as provas, no 

avaliá-las, no interpretar e aplicar o direito, no decidir, enfim, necessariamente usa de 
uma porção de noções extrajudiciais, fruto de sua cultura, colhida de seus conhecimentos 
sociais, científicos, artísticos ou práticos, dos mais aperfeiçoados aos mais rudimentares. 
São as noções a que se costumou, por iniciativa do processualista STEIN, denominar má-
ximas da experiência ou regras da experiência, isto é, juízos formados na observação do 
que comumente acontece e que, como tais, podem ser formados em abstrato por qualquer 
pessoa de cultura média.” (Primeiras linhas de Direito Processual Civil. 8. ed. São Paulo: 
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Saraiva, 1983. v. 2. p. 339)

Na hipótese dos autos, a parte-autora acostou diversos documentos 
demonstrando que exerceu as atividades de motorista de caminhão na 
Usina Central do Paraná S/A nos períodos de 09.05.1980 a 30.09.1980, 
de 01.10.1980 a 30.01.1981 e de 29.04.1995 a 19.02.2002, entre os 
quais cumpre referir os formulários DSS-8030 (fls. 34 e 54) e PPP (fls. 
55-56) emitidos pelo próprio empregador. Na esteira de tudo o que foi 
até aqui referido, entendo ser devido o reconhecimento da especialidade 
de tais interregnos, os quais, convertidos para tempo comum pelo fator 
de conversão 1,40, geram ao demandante o direito ao acréscimo de 03 
anos e 05 dias de tempo de serviço.

Do direito à revisão da aposentadoria no caso concreto

Considerando-se o presente provimento judicial, a parte-autora 
contabiliza o seguinte tempo de contribuição até a DER, em 19.02.2002:

a) reconhecido na via administrativa: 34 anos, 02 meses e 26 dias;
b) reconhecido judicialmente:
b.1) tempo rural: 02 anos, 07 meses e 18 dias;
b.2) tempo especial convertido: 03 anos e 05 dias.
Tempo total até a DER: 39 anos, 10 meses e 19 dias.
Por conseguinte, assegura-se à parte-autora o direito à revisão da 

aposentadoria, devendo ser implantada a RMI mais favorável, de acordo 
com o que for apurado oportunamente em liquidação de sentença, 
esclarecendo-se que não se trata de decisão condicional, visto que o 
comando é único, qual seja, determinar que o INSS revise o benefício 
com o cálculo que for mais vantajoso ao segurado, conforme os critérios 
que estão claramente definidos, a contar da data do requerimento 
administrativo de revisão, efetuado em 23.09.2009.

Dos consectários: correção monetária e juros de mora

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, em apelação ou remessa oficial o cabimento 
dos juros e da correção monetária por eventual condenação imposta 
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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 
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, 
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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 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 
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 ou a posterior reafirmação 
da DER, se for o caso, 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.
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Das custas

Deve o INSS responder integralmente pelas custas devidas, uma vez 
que a isenção prevista no art. 4º, I, da Lei nº 9.289/96 não se aplica às 
ações ajuizadas na Justiça Estadual do Paraná, a teor do que dispõe a 
Súmula nº 20 do TRF4, verbis:

“O art. 8º, parágrafo 1º, da Lei 8.620/93 não isenta o INSS das custas judiciais, quando 
demandado na Justiça Estadual.”

Dos honorários advocatícios

Os honorários advocatícios são devidos pelo INSS 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.

Da implantação imediata da revisão

A Terceira Seção desta Corte, ao julgar a Questão de Ordem na 
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 revisar o 
benefício da parte-autora 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 
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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.

Conclusão

Não merece acolhida o recurso de apelação interposto pelo INSS, 
ao passo que a remessa oficial merece parcial provimento apenas para 
o fim de diferir para o momento da execução do julgado a fixação dos 
critérios de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao apelo do INSS, dar 
parcial provimento à remessa oficial e determinar a imediata implantação 
da revisão do benefício.

É o voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000706-49.2015.4.04.7104/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: Flexsul Distribuidora Ltda.
Advogado: Dr. Lucas Heck

Apelada: União – Fazenda Nacional

EMENTA

Contribuição social. Previdência Social. Riscos ambientais do 
trabalho (RAT). Decreto nº 6.957, de 2009. Majoração de alíquota.
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É infundada a demanda que impugna majoração da alíquota da 
contribuição social por riscos ambientais do trabalho (RAT) promovida 
pelo Decreto nº 6.957, de 2009, quando não demonstrado pela petição 
inicial, com base em estudo técnico, que tal majoração carece de 
correspondência com as estatísticas acidentárias referentes à atividade 
econômica do contribuinte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 21 de março de 2017.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: O mm. Juiz Federal 
Rafael Castegnaro Trevisan, da 1ª Vara Federal de Passo Fundo/RS, 
assim relatou a controvérsia:

“FLEXSUL DISTRIBUIDORA LTDA. ajuizou a presente ação que tramita pelo rito 
ordinário contra a UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, na qual postulou o reconhecimento 
da inconstitucionalidade e da ilegalidade do Decreto nº 6.957/2009, que majorou a alíquo-
ta do SAT/RAT da empresa autora de 1% (risco leve) para 3% (risco grave), bem como 
a restituição dos valores indevidamente pagos nos últimos cinco anos que antecederam 
o ajuizamento desta ação. Referiu que a Lei nº 8.212/91 alterou a forma de apuração da 
contribuição ao SAT, que passou a ser calculada sobre o total das remunerações pagas ou 
creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados ou trabalhadores avulsos, à alí-
quota de 1%, 2% ou 3%, dependendo do grau de risco acidentário em que se enquadrasse a 
atividade preponderante da empresa. No que tange à possibilidade de alteração da alíquota, 
previu o § 3º do art. 22 da referida lei que o Ministério do Trabalho e da Previdência Social 
poderia alterar, com base nas estatísticas de acidentes do trabalho, apuradas em inspeção, o 
enquadramento das empresas para efeito da contribuição ao SAT, a fim de estimular inves-
timentos em prevenção de acidentes. Alegou que o Decreto nº 6.957/2009, ao promover o 
reenquadramento das alíquotas de SAT/RAT, incorreu em grave ofensa aos princípios que 
compõem o regime jurídico específico da contribuição ora questionada, bem como as ga-
rantias asseguradas constitucionalmente aos contribuintes. Salientou que a Lei nº 8.212/91, 
em seu art. 22, § 3º, foi taxativa no sentido de que o Poder Executivo, mediante exercício 
de seu poder regulamentar, somente poderia alterar o enquadramento das empresas nos 
graus de risco definidos no inciso I do art. 22 quando observados os seguintes requisitos 
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legais: (a) fundamentado em inspeção que apure estatisticamente os acidentes de trabalho, 
e (b) a alteração vise a estimular investimentos em prevenção de acidentes. Sustentou que, 
frente aos dizeres da lei, não restam dúvidas de que a participação dos contribuintes para o 
custeio dos benefícios previdenciários concernentes a acidentes de trabalho deve-se dar de 
forma individualizada pelas empresas, não havendo que se falar em princípio da solidarie-
dade, mas, sim, na incidência do princípio da referibilidade. Argumentou que a revisão do 
enquadramento dos riscos de acidentes de trabalho promovida pelo Decreto nº 6.957/2009 
foi visivelmente arbitrária e injustificada, uma vez não ter havido qualquer publicidade do 
Ministério do Trabalho e da Previdência Social justificando a alteração do grau de risco ‘leve’ 
para ‘grave’ e o respectivo aumento da alíquota da contribuição ao SAT/RAT. Salientou que 
os dados oficiais até então expedidos pelo Ministério da Previdência Social demonstram 
a inexistência de uma causa suficiente a justificar a majoração em 200% da contribuição 
ao SAT/RAT para o segmento específico do qual faz parte a atividade preponderante da 
parte-autora. Sustentou que a majoração da alíquota do SAT/RAT promovida pelo Decreto 
nº 6.957/2009 não respeitou qualquer dos índices de estatísticas apurados em inspeção, já 
que de forma aleatória, dentro do mesmo grupo de CNAE, existem diferentes alíquotas. 
Ressaltou que a motivação para a majoração da alíquota da contribuição ao SAT/RAT 
deveria partir da demonstração cabal da ocorrência de desequilíbrio financeiro e atuarial 
no custeio dos benefícios decorrentes de acidente de trabalho. Ausente tal demonstração, 
ilegal é a tentativa de majoração da alíquota da aludida contribuição. Citou precedentes 
favoráveis ao seu entendimento. Pediu antecipação da tutela para determinar à parte-ré que 
se abstenha de lhe exigir a contribuição ao SAT/RAT nos termos do Decreto nº 6.957/2009. 
Pediu a intimação da parte-ré para que traga aos autos comprovação da publicação dos 
dados estatísticos, cálculos atuariais, demonstrativos de aumento da gravidade, frequência 
e do custo dos benefícios com seguridade social, a fim de comprovar a razão do aumento 
da alíquota do SAT/RAT para 3% às empresas enquadradas no CNAE 46.37-1-07, como a 
autora. Pediu, também, a intimação da parte-ré para que junte aos autos, ainda, documentos 
relativos aos custos da Previdência Social com os benefícios acidentários vinculados ao 
CNAE nº 46.37-1-07, no período de 2007 a 2009, e também os valores arrecadados a título 
de contribuição ao SAT/RAT pelas empresas deste CNAE. Juntou documentos (evento 1). 
Foi indeferido o pedido de antecipação da tutela (evento 4).

A UNIÃO – FAZENDA NACIONAL, citada, apresentou contestação na qual alegou, 
preliminarmente, legitimidade ativa somente do estabelecimento centralizador da empresa 
e ausência de documentos essenciais à propositura da ação. No mérito, alegou serem plena-
mente constitucionais e legais as majorações de alíquota básica do RAT determinadas pelo 
reenquadramento dos graus de risco do ambiente de trabalho vinculadas ao Código Nacional 
de Atividade Econômica – CNAE da empresa-autora. Argumentou que o reenquadramento 
das alíquotas relativas ao grau de risco de acidente do trabalho possui suficiente funda-
mentação nos resultados estatísticos obtidos pelos setores técnicos da Previdência Social, 
dando conta de que os ineficazes critérios de informação e a defasagem no custeio para a 
cobertura de eventos advindos dos riscos ambientais do trabalho estavam impondo déficit 
crescente para o orçamento da Previdência. Citou precedentes estatísticos que motivaram 
o reenquadramento das alíquotas básicas do RAT de certas atividades econômicas e pre-
cedente ratificando a legalidade do reenquadramento da alíquota básica do RAT. Salientou 
que o reenquadramento questionado visou ao restabelecimento do equilíbrio das contas da 
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Previdência, de modo a ajustar o nível de ingressos financeiros ao sistema previdenciário, 
de modo a fazer frente aos efetivos e crescentes dispêndios com o RAT. Sustentou inexis-
tir qualquer tipo de violação ao princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, já que, como 
demonstrado pelos dados estatísticos de custeio e aplicação de recursos ora consignados, 
o anexo V do Regulamento da Previdência Social estava carecendo de uma readequação 
de parâmetros de modo a promover um necessário ajuste das alíquotas básicas do RAT em 
relação a diversos códigos de atividade econômica, diante do descompasso que, de 2003 a 
2009, estava gerando um crescente déficit nas contas do orçamento da Previdência Social, 
sob pena de inviabilizar o sistema como um todo. Requereu a improcedência do pedido 
formulado nesta ação (evento 10).

A parte-autora apresentou réplica à contestação (evento 13). Nada mais havendo, vieram 
os autos conclusos para sentença.”

Ao final (evento 17, SENT1), o juiz da causa julgou improcedente 
a demanda, por entender pela legitimidade do reenquadramento da 
atividade da autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais 
e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído 
à causa.

Em suas razões recursais (evento 46, APELAÇÃO1), a parte-autora 
sustenta que (a) a União não apresentou nenhum dado estatístico 
demonstrando a majoração dos índices de frequência, gravidade e 
custo dos benefícios acidentários; (b) o Poder Executivo incorreu em 
grave ofensa aos princípios que compõem o regime jurídico específico 
da contribuição ao SAT/RAT, bem como às garantias asseguradas 
constitucionalmente aos contribuintes, em razão de que não baseou 
o aumento das alíquotas, efetuado pelo Decreto 6.957, de 2009, em 
estudos prévios, especialmente no que diz respeito aos índices de 
frequência, gravidade e custo; (c) houve uma importante redução no 
número de acidentes de trabalho entre os anos de 2009 e 2010; (d) 
existem outros dados estatísticos que influenciaram na reclassificação 
das alíquotas do SAT/RAT, pois, se somente os acidentes de trabalho 
constantes no Anuário Estatístico de Acidentes de Trabalho viesse a 
servir como base para o reenquadramento das alíquotas, pelo Decreto 
nº 6.957/2009, seguramente dentro do mesmo grupo todos os CNAEs 
teriam a mesma alíquota; (e) a contribuição ao SAT/RAT deve reger-se 
por princípios de natureza securitária, quais sejam: cálculo atuarial e 
referibilidade; (f) inexiste publicidade do Ministério do Trabalho e do 
Ministério da Previdência Social justificando a alteração do grau de 
risco e o respectivo aumento da alíquota da contribuição ao SAT/RAT, 
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pelo que restaram violados os princípios da legalidade, da motivação e 
da publicidade dos atos administrativos.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti:

Admissibilidade

Cabe conhecer da apelação, por ser o recurso próprio ao caso e se 
apresentar formalmente regular e tempestiva.

Prescrição

Em se tratando de ação que objetiva a restituição/compensação 
de quantias pagas indevidamente a título de tributo, ajuizada depois 
de 09.06.2005, ou seja, após a vacatio legis da Lei Complementar 
nº 118, de 09.02.2005, que alterou o art. 168 do Código Tributário 
Nacional (CTN), o prazo prescricional aplicável é de cinco (5) anos, 
conforme orientação prevalecente neste tribunal, de conformidade com 
a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE nº 566.621/RS, rel. 
Min. Ellen Gracie – repercussão geral, julgamento concluído pelo Pleno 
em 04.08.2011, ementa publicada no DJe de 11.10.2011).

Considerando que a autora já limitou o pedido de restituição/com-
pensação aos valores recolhidos nos cinco anos anteriores ao ajuiza-
mento da demanda, não há falar em prescrição no caso dos autos.

Mérito da causa

Trata-se de controvérsia acerca da legitimidade das alterações 
promovidas pelo Anexo V do Decreto nº 6.957, de 2009, que 
regulamenta o inciso II do art. 22 da Lei nº 8.212, de 1991, do que 
resultou o reenquadramento da atividade preponderante da autora 
(“Comércio atacadista de chocolates, confeitos, balas, bombons e 
semelhantes” – CNAE 46.37-1-07 – evento 1, OUT4) entre as faixas 
de risco correspondentes às alíquotas da contribuição conhecida como 
Seguro de Acidentes do Trabalho (SAT), tendo a demandante passado 
de risco leve (alíquota 1%) para risco grave (alíquota 3%).
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Alega a autora que a majoração da alíquota do SAT/RAT de 1% para 
3%, em relação a ela, promovida pelo Decreto nº 6.957, de 2009, é 
inválida, porque não foi acompanhada da necessária motivação. Ocorre 
que os atos administrativos normativos não precisam ser motivados, 
visto que não dizem respeito a uma situação concreta, individualizada. 
No caso, o Decreto nº 6.957, de 2009, conforme previsão da própria 
Lei nº 8.212, de 1990, deve basear-se em estatísticas de acidentes 
do trabalho, ou seja, deve basear-se em estudos e estatísticas que 
justifiquem as alterações de alíquota, mas tais estudos prévios não 
são parte integrante do ato normativo, que, em si mesmo considerado, 
compõe-se apenas de prescrições.

Diz ainda a autora que não houve publicidade das estatísticas nas 
quais se baseou o Decreto nº 6.957, de 2009, o que também levaria à 
sua invalidade. Quanto ao ponto, também não lhe assiste razão, uma vez 
que o poder público não é por lei obrigado a divulgar todos os estudos 
técnicos que embasam seus atos normativos, embora tais estudos, 
inclusive estatísticas, não sejam secretos e possam ser acessados pelos 
interessados, com base na legislação de transparência (Lei nº 12.527, 
de 2011).

Sustenta a autora ainda que as majorações de alíquotas promovidas 
pelo Decreto nº 6.957, de 2009, deveriam ter-se baseado em estatísticas 
de acidentes do trabalho, verificadas em inspeção regular, e tal inspeção 
não ocorreu. Não é correta, contudo, tal interpretação dada pela autora 
ao § 3º do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991, na parte em que se refere 
a “estatísticas (...) apuradas em inspeção”. Bem entendido, o que a norma 
legal significa é que as estatísticas deverão ter base real, em acidentes 
de trabalho que foram noticiados documentadamente à Previdência 
Social e passaram por verificação dos seus órgãos técnicos, sendo certo 
que muitas ocorrências acidentárias notificadas pelos empregadores são 
depois descaracterizadas pela própria Previdência Social, por entender 
que não se trata de acidente do trabalho. Em outras palavras, o dispositivo 
legal veda que as estatísticas se baseiem em projeções ou simulações, 
exigindo que reflitam comprovados eventos acidentários. Não se exige 
de modo nenhum que o Ministério do Trabalho e Previdência Social 
(MTPS) faça inspeção in loco em cada empresa do país, nem isso seria 
possível em termos práticos.
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Argumenta outrossim a autora que o Poder Executivo, ao publicar 
o Decreto nº 6.957, de 2009, agiu de forma absolutamente incoerente, 
deixando nítido o objetivo arrecadatório. Diz, a título de exemplo, que 
atividades de baixo risco, como a de bancos de investimento, foram 
classificadas como de risco leve (alíquota 1%), enquanto atividades 
similares, para não dizer iguais, como a de bancos de desenvolvimento, 
foram classificadas como de risco médio (alíquota 2%). “Esse tipo 
de incoerência”, diz a autora, “se repete abundantemente ao longo do 
Decreto nº 6.957/09”. Sucede que o exemplo dado pela autora nada 
prova, visto que, se a alíquota correspondente a uma dada atividade 
econômica deve basear-se em estatísticas, tiradas de eventos concretos, 
pode acontecer que tais estatísticas apontem maior risco ambiental 
em um setor de atividade muito similar a outro, pois os ambientes de 
trabalho são diversos e as pessoas que neles trabalham também são 
diversas. Ora, como a contribuição em exame tem natureza securitária, 
parece correto entender que o poder público, ao elaborar o Decreto 
nº 6.957, de 2009, buscou listar um grande número de atividades, 
discriminando inclusive várias subatividades para, na sequência, 
fazer a apuração dos riscos acidentários de cada uma delas, a partir 
de estatísticas. Despropositado seria se o poder público, a partir da 
generalização (equivocada) de que “todos os bancos são bancos e 
portanto têm iguais riscos ambientais”, aplicasse uma alíquota única 
para todos eles, desconsiderando as estatísticas indicadoras de riscos 
acidentários diferenciados para as diferentes espécies de banco, a partir 
dos correspondentes ambientes de trabalho.

Diz a autora, ainda, que a majoração da alíquota da contribuição 
SAT/RAT, que a atingiu por força do Decreto nº 6.957, de 2009, ofende 
os princípios do cálculo atuarial e da referibilidade. Ocorre que tal 
afirmação da autora não veio demonstrada analiticamente, com base em 
cálculos atuariais, sendo certo que não trouxe nenhum estudo ou parecer 
elaborado por experto em Ciências Atuariais (profissional atuário).

Enfim, da leitura atenta das razões da parte-autora, verifica-se que 
a presente demanda não possui consistentes fundamentos jurídicos, 
aptos a demonstrar a invalidade da majoração de alíquota promovida 
pelo Decreto nº 6.957, de 2009, no que respeita à situação da autora. 
A inicial se baseia em afirmações carentes de demonstração e provas, 
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quando o correto seria que fosse elaborada com base (I) nas estatísticas 
já disponíveis e em outras tantas obteníveis por meio da lei de 
transparência (Lei nº 12.527, de 2011) e (II) em estudo/parecer técnico 
elaborado por estatístico inscrito no Conselho Regional de Estatística da 
Região (CONRE4) e que, eventualmente, caso não esclarecido o juízo, 
ainda requeresse a realização de perícia judicial por perito estatístico. 
Nem caberia agora determinar de ofício a realização de perícia, visto 
que – repita-se – a própria petição inicial teria de ser redigida com base 
em prévio estudo estatístico, em ordem a demonstrar analiticamente 
que o enquadramento da autora na faixa de risco grave (3% de alíquota) 
pelo Decreto nº 6.957, de 2009, não guarda correspondência com as 
estatísticas referentes aos riscos ambientais de trabalho de sua atividade 
econômica.

Agiu pois acertadamente o juiz da causa, ao rejeitar a demanda.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001022-04.2011.4.04.7007/PR

Relatora: A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida

Apelante: Leonir Bernardi Turmina
Advogado: Dr. Fernando Salvatti Godoi

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

EMENTA

Previdenciário. Contratação de pessoal pela administração pública 
sem concurso. Contrato nulo. Aposentadoria por tempo de contribuição. 
Tempo urbano. Requisitos não cumpridos.
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O Supremo Tribunal Federal assentou que as contratações de pessoal 
pela administração pública sem concurso público são contratações 
ilegítimas e não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o 
direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos 
termos do artigo 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos 
efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Por consequência, não se reconhece o tempo trabalhado para fins 
previdenciários.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao recurso da parte-autora, nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de março de 2017.
Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: Cuida-se de 
apelação contra sentença em que o magistrado a quo julgou improcedente 
o pedido inicial de reconhecimento do exercício de atividade urbana 
durante o período de 02.01.1994 a 24.08.2000, sob o fundamento de 
que não há vínculo empregatício entre a autora e a fundação municipal 
de direito público Facibel, porquanto a sua contratação não foi 
precedida de concurso público, configurando um contrato de trabalho 
nulo. Condenou a parte-autora ao pagamento de custas processuais 
e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais), verba suspensa em face da concessão do benefício de 
assistência judiciária gratuita.

Em suas razões de apelação, a parte-autora sustenta, em síntese, que 
foi aprovada por teste seletivo para trabalhar no Programa Pró-Egresso 
na região de Francisco Beltrão e Realeza, exercendo a função de 
supervisora da área de economia doméstica, no período compreendido 
entre 02.01.1994 e 24.08.2000. Relata que prestou serviço no referido 
período, sem anotação em CTPS, e que, em 24.08.2000, foi demitida 
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sem justa causa. Que, nesse período, além do pagamento dos salários 
correspondentes à função exercida, também era efetuado o recolhimento 
das contribuições previdenciárias. Aduz que é obrigação do INSS 
fiscalizar se o empregador está efetuando mensalmente os recolhimentos 
e que o não reconhecimento dos efeitos previdenciários gerados pela 
relação de emprego ferirá diversos direitos fundamentais da parte-
autora, uma vez que houve a prestação do serviço. Sustenta ainda que 
a contribuição previdenciária tem como fato gerador a prestação de 
serviços, sendo desimportante se houve vínculo de emprego, ou se o 
contrato é nulo. Junta jurisprudência a amparar a sua tese, especialmente 
do TRT. Requer a reforma da sentença, com o reconhecimento do labor 
urbano, no período compreendido entre 02.01.1994 e 24.08.2000, e a 
concessão da aposentadoria por tempo de contribuição.

Foram oportunizadas contrarrazões.
Processados, subiram os autos a esta Corte.
É o sucinto relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida:

Do direito intertemporal

Considerando que o presente processo está sendo apreciado por esta 
Turma após o início da vigência da Lei nº 13.105/15, novo Código de 
Processo Civil, necessária se faz a fixação, à luz do direito intertemporal, 
dos critérios de aplicação dos dispositivos processuais concernentes ao 
caso em apreço, a fim de evitar eventual conflito aparente de normas.

Para tanto, cabe inicialmente ressaltar que o CPC/2015 procurou 
estabelecer, em seu Capítulo I, art. 1º, que “o processo civil será 
ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas 
fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do 
Brasil, observando-se as disposições deste Código”; em seu Capítulo 
II, art. 14, que “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”; bem como, em suas Disposições Finais e Transitórias, art. 
1.046, caput, que, “ao entrar em vigor este Código, suas disposições se 
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aplicarão desde logo aos processos pendentes, ficando revogada a Lei 
nº 5.869, de 11 de janeiro de 1973” (grifo nosso).

Nesse contexto, percebe-se claramente ter o legislador pátrio adotado 
o princípio da irretroatividade da norma processual, em consonância 
com o art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição Federal, o qual estabelece 
que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e 
a coisa julgada”.

Dessa forma, a fim de dar plena efetividade às referidas disposições 
normativas e tendo em vista ser o processo constituído por um 
conjunto de atos, dirigidos à consecução de uma finalidade, qual seja, 
a composição do litígio, adoto, como critério de solução de eventual 
conflito aparente de normas, a Teoria dos Atos Processuais Isolados, 
segundo a qual cada ato deve ser considerado separadamente dos demais 
para o fim de se determinar a lei que o rege, a qual será, segundo o 
princípio tempus regit actum, aquela que estava em vigor no momento 
em que o ato foi praticado.

Por consequência, para deslinde da antinomia aparente supracitada, 
deve ser aplicada no julgamento a lei vigente:

(a) na data do ajuizamento da ação, para a verificação dos 
pressupostos processuais e das condições da ação;

(b) na data da citação (em razão do surgimento do ônus de defesa), 
para a determinação do procedimento adequado à resposta do réu, 
inclusive quanto a seus efeitos;

(c) na data do despacho que admitir ou determinar a produção 
probatória, para o procedimento a ser adotado, inclusive no que diz 
respeito à existência de cerceamento de defesa;

(d) na data da publicação da sentença (entendida esta como o 
momento em que é entregue em cartório ou em que é tornado público 
o resultado do julgamento), para fins de verificação dos requisitos de 
admissibilidade dos recursos, de seus efeitos, da sujeição da decisão 
à remessa necessária, da aplicabilidade das disposições relativas aos 
honorários advocatícios, bem como de sua majoração em grau recursal.

Mérito

Postula a recorrente o reconhecimento do tempo de serviço em 
que sustenta ter trabalhado no Programa Pró-Egresso na região de 
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Francisco Beltrão e Realeza, no período de 02.01.1994 a 24.08.2000, 
exercendo a função de supervisora da área de economia doméstica, sem 
anotação em CTPS. Aduz que, embora o contrato de trabalho seja nulo, 
foram efetuados os recolhimentos das contribuições previdenciárias 
correspondentes, os quais estavam a cargo do empregador, e, assim 
sendo, não se pode obstar o reconhecimento do labor prestado pelo 
segurado como tempo de serviço para fins previdenciários.

A prova do exercício da atividade se encontra no evento 1 
– PROCADM6 a PROCADM8, consubstanciada nas guias de 
recolhimento da Previdência Social das competências de 03/94, 
04/94, 05/94, 06/94, 09/94, 12/94, 04/95, 05/95, 09/95, 11/95, 12/95, 
05/96, 06/96, 07/96, 08/96, 09/96, em que consta que a Fundação 
Faculdade de Ciências Humanas de Francisco Beltrão/PR – Facibel 
verteu contribuições previdenciárias, em nome da autora, pelo código 
1031, para o RGPS. Além disso, constam recibos firmados pela autora 
quando do recebimento do auxílio supervisão ao profissional da área de 
economia doméstica, correspondentes às parcelas de 01/94; 02 e 03/94; 
04 e 05/94; 06/94; 08 e 09/94; 10, 11 e 12/94; 01/95; 06/95; 10 e 11/95; 
12/95; 01/96; 02/96; 07, 08 e 09/96; 10 e 11/96; 12/96; 01/97; 04, 05 e 
06/97; 01, 02 e 03/98; 04, 05 e 06/98; 07, 08 e 09/98; 10, 11 e 12/98; 01 
a 06/99; 07 a 12/99; 01 a 08/2000.

A sentença assim delineou a questão:
“(...)
– Tempo de serviço urbano
A parte-autora requer o reconhecimento da atividade urbana desenvolvida entre 

02.01.1994 e 24.08.2000, na condição de segurada empregada vinculada ao Programa 
Pró-Egresso.

Para comprovar suas alegações, apresentou os seguintes documentos:
(i) recibos de salários referentes aos anos de 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999 e 2000 

(evento 8 –  PROCADM1/2 Evento 23 – PROCADM3/4);
(ii) GRPS referentes aos anos de 1994, 1995 e 1995 (evento 8 – PROCADM1/2);
(iii) cheque emitido pela Fundação de Desenvolvimento Educacional Cultural e Profis-

sional de Francisco Beltrão – Fundesbel nominal à autora no valor de R$ 3.608,00 (evento 
23 – PROCADM4);

(iv) ofício da Fundação de Desenvolvimento Educacional Cultural e Profissional de Fran-
cisco Beltrão – Fundesbel comunicando a autora da substituição no cargo, em 24.08.2000 
(evento 23 – PROCADM4).

A prova oral foi produzida em juízo. O resumo dos depoimentos prestados segue abaixo 
(evento 27):
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Autora – Leonir Bernardi Turmina: Afirma que, entre 1994 e 2000, trabalhou no 
Programa Pró-Egresso como supervisora do setor de economia doméstica. Afirma que o 
Pró-Egresso era mantido pelo Estado por meio de uma faculdade. Diz que era subordinada 
ao coordenador da faculdade, o Sr. Vicente Turmina, e ao diretor, o Sr. Viro de Graauw. 
Informa que o Sr. Vicente Turmina é seu marido. Afirma que começou a trabalhar nesse 
cargo após um teste seletivo realizado por meio de uma entrevista com o diretor da facul-
dade Facibel. Diz que o salário era pago pela faculdade Facibel. Afirma que a carga horária 
era de 20 horas mensais, mas alega que chegava a trabalhar 40 horas mensais. O valor da 
remuneração era estabelecido pelo Estado. Afirma que o seu salário era mantido pela verba 
destinada ao Pró-Egresso. Diz que essa verba era encaminhada pelo Estado para a Facibel 
a cada dois ou três meses. Confirma que recebia seu salário somente quando a verba era 
repassada pelo Estado para a Facibel, assim, o pagamento de sua remuneração era realizado 
a cada dois ou três meses. Recorda que o seu salário, no início, era de aproximadamente 
R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais).

1ª Testemunha – Lirane Elize Defante Ferreto de Almeida: Conheceu a autora em 1994, 
época em que começou a trabalhar no Pró-Egresso. Afirma que o Pró-Egresso funcionava 
por meio de um convênio firmado entre a Secretaria de Estado de Justiça do Paraná e a 
Faculdade Facibel, e tinha como coordenador o Sr. Vicente Turmina e como supervisores 
Leonir Turmina, Rudemar Tofolo, Ides e Guiomar de Jesus. A depoente afirma que tra-
balhou como estagiária do Pró-Egresso entre 1994 e 1997. Nesse período, a autora atuou 
como supervisora de economia doméstica. O Pró-Egresso funcionava das 8h às12h e das 
13h30min às 17h30min. Esporadicamente o trabalho era realizado aos sábados. Afirma 
que a autora estava quase todos os dias no Pró-Egresso. O pagamento era feito por meio 
de uma bolsa mantida pela Secretaria de Estado do Paraná. Afirma que o coordenador não 
era vinculado à faculdade Facibel.

2ª Testemunha – Rudemar Tofolo: O depoente foi supervisor jurídico no Pró-Egresso 
em Francisco Beltrão e Realeza. Afirma que o Pró-Egresso era mantido por meio de um 
convênio entre o Estado do Paraná e a Faculdade do Paraná. A faculdade Facibel era res-
ponsável apenas pelo repasse dos valores. Recorda que a autora trabalhou como supervisora 
de economia doméstica no Pró-Egresso entre 1994 e 2000. Afirma que a carga horária da 
autora era de 20 horas mensais. A Srª Ides era supervisora de psicologia e a Srª Guiomar era 
supervisora da assistência social. O salário era aproximadamente de um salário mínimo e o 
pagamento era feito pela Faculdade Facibel. Afirma que a Secretaria de Estado do Paraná 
encaminhava toda a verba para a Faculdade Facibel, e esta era a responsável pelo repasse 
dos salários aos seus funcionários.

3ª Testemunha – Viro de Graauw: Entre 1993 e 1996, o depoente foi diretor da faculdade 
Facibel. Afirma que a faculdade tinha um convênio com o governo estadual do Paraná para 
a manutenção do Programa Pró-Egresso. Afirma que a autora trabalhou no Pró-Egresso 
como supervisora. Afirma que manteve contato apenas com o coordenador do Pró-Egresso, 
o Sr. Vicente.

– Análise conjunta das provas
Acerca da comprovação do tempo de serviço, dispõe o art. 55, § 3º, da Lei nº 8.213/91:
‘A comprovação do tempo de serviço para os efeitos desta lei, inclusive mediante jus-

tificação administrativa ou judicial, conforme o disposto no art. 108, só produzirá efeito 
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quando baseada em início de prova material, não sendo admitida prova exclusivamente 
testemunhal, salvo na ocorrência de motivo de força maior ou caso fortuito, conforme 
disposto no regulamento.’

Incumbe ao segurado comprovar, por meio de documentos contemporâneos aos fatos 
a serem demonstrados, o exercício da atividade por ele desenvolvida, reunindo provas de 
haver prestado serviços cuja vinculação à Previdência Social era obrigatória.

No caso concreto, a parte-autora alega que manteve vínculo empregatício com uma 
fundação municipal de direito público, a Facibel, por meio de um convênio firmado entre 
a fundação e a Secretaria de Justiça do Estado do Paraná – Seju.

Analisando as provas apresentadas aos autos, especialmente a testemunhal produzida 
neste juízo e na Justiça do Trabalho (evento 23 – PROCADM11), verifica-se que a parte-
autora não prestou concurso público, submetendo-se apenas a um teste seletivo mediante 
a realização de entrevista.

Nesse passo, independentemente das condições de trabalho da autora em prol da 
Facibel no programa Pró-Egresso, não pode ela alcançar a condição de empregada do 
ente público no período controvertido, pois, reconhecidamente, não realizou qualquer 
concurso público para tanto, conforme exigência indeclinável do art. 37, II, da CF/88. A 
inobservância da regra constitucional macula, ab initio, o ato, consoante dispõe o § 2º do 
referido art. 37, razão pela qual não se pode atribuir efeitos para fins previdenciários à 
relação espúria de emprego.

Assim, verifica-se que o contrato de trabalho é nulo e, como tal, não está apto a pro-
duzir qualquer efeito e, por conseguinte, nenhum direito assegura a qualquer dos agentes 
participantes do referido ato.

Nesse sentido, aliás, foi a decisão final proferida na Reclamatória Trabalhista nº 
461/2001, ajuizada pela parte-autora a fim de ver reconhecido o vínculo trabalhista mantido 
entre 1994 e 2000 (evento 23).

Descartada a existência da relação de emprego entre a autora e as entidades públicas 
mantenedoras do Programa Pró-Egresso, resta destacar que as provas produzidas neste 
juízo não evidenciam o enquadramento da parte-autora, durante o período controvertido, 
em qualquer das hipóteses de segurado obrigatório vinculado ao RGPS.

Portanto, não há como reconhecer o exercício de atividade urbana durante o período 
de 02.01.1994 a 24.08.2000. (...)”

Passo à análise do recurso da parte-autora.
Examinando as razões recursais, verifico que sem razão a parte-

autora, porquanto sua contratação não foi precedida de concurso público, 
como já reconhecido na esfera trabalhista (evento 23 – PROCADM16), 
em clara afronta ao artigo 37 da Constituição Federal, que assim dispõe:

“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: 

(...)
II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em con-

curso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade 
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do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 
comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.”

Aplica-se ao caso o entendimento segundo o qual a nulidade do 
contrato de trabalho firmado com entidade da administração pública 
sem a prévia realização de seleção pública não gera efeitos trabalhistas 
em relação aos empregados, senão o pagamento de eventual saldo 
salarial e o levantamento do FGTS. Esse entendimento vinha sendo 
reiterado pelo Supremo Tribunal Federal e recentemente foi confirmado 
pelo plenário daquela corte em julgamento proferido sob a sistemática 
da repercussão geral, sendo de todo pertinente transcrever a ementa do 
julgamento:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDI-
COS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO 
SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 – REPERCUSSÃO GERAL). 
INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO.

1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição 
de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a 
observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso 
público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 
37, § 2º).

2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer 
efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período 
trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efe-
tuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. Recurso extraordinário despro-
vido.” (RE 705.140, Tribunal Pleno, rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 28.08.2014)

Assim, considerando que a contratação da autora não foi precedida 
de concurso público, não há como considerar como tempo de serviço o 
lapso de tempo em que recebeu remuneração da Fundação Faculdade de 
Ciências Humanas de Francisco Beltrão – Facibel para a execução do 
Programa Pró-Egresso firmado entre a Secretaria de Estado da Justiça e 
da Cidadania – Seju e a Facibel.

Dessarte, uma vez que a sentença solveu a controvérsia de acordo 
com a posição do Supremo Tribunal Federal, é de ser mantida por seus 
próprios fundamentos.
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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, ficam mantidos os honorários advocatícios, fixados em R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso da parte-
autora.

É o voto.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Pedi vista 
para uma melhor análise da questão colocada nos autos, notadamente 
considerando que o STF, por ocasião do debate acerca da extensão 
dos efeitos do contrato de trabalho realizado com a administração sem 
concurso público, realizou um exame da eficácia trabalhista do contrato, 
e não propriamente previdenciária.

Penso, inclusive, que merece ponderada reflexão a incidência do 
citado precedente, já que o Supremo Tribunal Federal expressamente 
confere ao contrato nulo o efeito de assegurar o direito à percepção dos 
salários referentes ao período contratado, “e não se poderia realmente 
retornar ao estágio anterior à prestação de serviço, pela impossibilidade 
de devolver ao prestador dos serviços as forças despendidas”, consoante 
referido pelo Min. Marco Aurélio por ocasião do julgamento (RE 
705.140, Tribunal Pleno, rel. Ministro Teori Zavascki, julgado em 
28.08.2014).

De todo modo, no caso concreto, a questão prejudicial foi levada à 
Justiça do Trabalho, oportunidade em que não reconhecido o vínculo 
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trabalhista. Assim, sem prejuízo de uma melhor reflexão sobre a 
tese jurídica controvertida, na hipótese em exame, deve prevalecer a 
proteção constitucional do princípio do concurso público (art. 37, II e § 
2º, CF/88). Com essas considerações, estou acompanhando a relatora.

Ante o exposto, voto por acompanhar a relatora e negar provimento 
ao recurso da parte-autora.

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5007975-25.2013.4.04.7003/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Edson Pelosi

Advogado: Dr. Carlos Fabricio Pertile

EMENTA

Incidente de assunção de competência. Reafirmação da DER. 
Possibilidade.

A 3ª Seção desta Corte tem admitido a reafirmação da DER, prevista 
pela Instrução Normativa nº 77/2015 do INSS e ratificada pela IN nº 
85, de 18.02.2016, também em sede judicial, nas hipóteses em que o 
segurado implementa todas as condições para a concessão do benefício 
após a conclusão do processo administrativo, admitindo-se cômputo 
do tempo de contribuição inclusive quanto ao período posterior ao 
ajuizamento da ação, desde que observado o contraditório, e até a data 
do julgamento da apelação ou da remessa necessária.

Incumbe à parte-autora demonstrar a existência do fato superveniente 
(art. 493 do NCPC) em momento anterior à inclusão do processo em 
pauta de julgamento, por meio de formulário PPP, laudo da empresa, 
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PPRA, LTCAT etc., oportunizando-se ao INSS manifestar-se sobre a 
prova juntada, bem como sobre a inconsistência dos registros do extrato 
do CNIS.

Honorários advocatícios incidirão sobre as parcelas vencidas a 
contar da data da reafirmação da DER até a sentença ou o acórdão que 
reconhecer e conceder o direito à aposentadoria ao segurado. Juros de 
mora e correção monetária deverão ser calculados a contar da data em 
que reafirmada a DER.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a colenda 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, admitir o incidente de assunção de competência 
e, no mérito, resolver questão de direito no sentido de ser cabível a 
reafirmação da DER até, no máximo, a data do julgamento da apelação 
ou da remessa necessária no segundo grau de jurisdição, nos termos 
do voto do relator, e, por maioria, fixar balizas para a uniformização 
da jurisprudência da Corte quanto ao instituto da reafirmação da DER 
e decidir que a questão de direito fixada deve ser aplicada no caso 
concreto em julgamento pela própria 3ª Seção, nos termos do voto da 
Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene, determinada a juntada da 
transcrição das notas de julgamento, na forma do relatório, votos e notas 
taquigráficas que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 06 de abril de 2017.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Na sessão de 
julgamento realizada em 10.05.2016, esta Turma, por unanimidade, 
decidiu acolher questão de ordem para, forte no art. 947 do NCPC, 
afetar a matéria à Terceira Seção, em assunção de competência, tendo 
em conta necessidade de solver dissenso jurisprudencial no tocante à 
questão sobre a possibilidade de concessão de benefício previdenciário, 
mediante reafirmação da DER, com o cômputo de tempo de 
serviço posterior ao ajuizamento da ação (eventos 70 e 71).

No evento 75, foi oportunizada a manifestação do MPF e do INSS. A 
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Procuradoria Regional da República renunciou ao prazo (evento 81), e 
a autarquia limitou-se a requerer o prosseguimento do feito (evento 83).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Inovação trazida 
pelo advento da Lei nº 13.256/16, o incidente de assunção de competência, 
a teor do caput do artigo 947 do NCPC, é admissível “quando o 
julgamento de recurso, de remessa necessária ou de processo de 
competência originária envolver relevante questão de direito, com 
grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos”. E 
o § 4º do citado preceito legal dispõe que se aplica “o disposto neste 
artigo quando ocorrer relevante questão de direito a respeito da qual 
seja conveniente a prevenção ou a composição de divergência entre 
câmaras ou turmas do tribunal”.

De fato, julgados deste Tribunal refletem teses conflitantes 
acerca da matéria altercada, ora admitindo, ora negando a 
possibilidade de reafirmação da DER com o cômputo de tempo de 
contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão 
de benefícios previdenciários.

Com efeito, a Terceira Seção desta Corte vem admitindo a reafirmação 
da DER, prevista pela IN nº 77/2015 do INSS (redação mantida pela 
subsequente IN nº 85, de 18.02.2016), também em sede judicial, nas 
hipóteses em que o segurado implementar todas as condições para a 
concessão do benefício após a conclusão do processo administrativo, 
estabelecendo, contudo, a data do ajuizamento da ação como limite:

“PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DE 
TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO (ART. 485, IX, CPC). OCORRÊNCIA. EXER-
CÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA APÓS A DATA DO REQUERIMENTO ADMI-
NISTRATIVO. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO TEMPO 
DE SERVIÇO EXERCIDO PELO SEGURADO NO INTERREGNO QUE MEDEOU 
O PROTOCOLO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONCESSÓRIA.

1. É possível considerar determinado tempo de serviço ou contribuição, ou ainda outro 
fato ocorrido entre o requerimento administrativo do benefício e o ajuizamento da ação, 
para fins de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, ainda que ausente 
expresso pedido na petição inicial. [...] 9. Tratando-se, como no caso dos autos, de ação 
rescisória – que visa à desconstituição de coisa julgada –, a situação fática a ser considerada 
deve ser aquela existente no momento do ajuizamento da ação em que proferida a decisão 
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que se quer rescindir, razão pela qual, em juízo rescisório, o cômputo do tempo de serviço 
posterior à DER deve ser limitado à data do ajuizamento da ação originária (ordinária de 
concessão), vedado o aproveitamento do tempo trabalhado no período compreendido entre 
o ajuizamento dessa demanda e o da ação rescisória (AR nº 2002.04.01.050028-2, relator 
para o acórdão Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, D.E. de 07.04.2009). 10. Caso 
em que, mesmo considerado o tempo trabalhado no período compreendido entre a DER e o 
ajuizamento da ação originária, o autor não conta tempo suficiente à concessão do benefício 
pretendido, hipótese em que lhe resta assegurado o direito à averbação do tempo de serviço 
(29 anos, 04 meses e 29 dias). 11. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.” (TRF4, 
Ação Rescisória nº 2009.04.00.034924-3, 3ª Seção, Des. Federal Celso Kipper, por maioria, 
D.E. 08.10.2012, grifei)

Saliente-se que esse antigo julgado foi adotado pela atual composição 
deste colegiado em diversas oportunidades (v.g., EI nº 5007742-
38.2012.4.04.7108, 3ª Seção, rel. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, 
maioria, j. 04.08.2016).

Entrementes, a Quinta Turma deste Regional, por ocasião do jul-
gamento do Reexame Necessário nº 0017548-74.2014.4.04.9999, con-
cluiu pela possibilidade de cômputo de tempo de contribuição, inclusi-
ve, quanto ao labor prestado pela parte-autora após o ajuizamento da 
ação para fins de concessão de benefício previdenciário (relator Juiz 
Federal Luiz Antonio Bonat, por maioria, julgado em 29.03.2016), des-
de que observado o contraditório.

 É a ilação que se infere da leitura da ementa do aresto:
“REMESSA OFICIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. 
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AGENTE NOCIVO 
RUÍDO. TEMPO INSUFICIENTE PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO POSTULADO. 
REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS. LE 11.960/2009. CUSTAS. Omissis. 5. 
Constatando-se, por meio de remessa oficial, ser o tempo de serviço considerado até a DER 
insuficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte-autora, torna-
se imprescindível, ainda que de ofício, a análise quanto à possibilidade de reafirmação da 
DER, a fim de complemento temporal. 6. Conforme o art. 460, § 10, da Instrução Normativa 
20/2007, somente é possível a reafirmação do requerimento quando o segurado, no curso 
do processo administrativo, venha a preencher os requisitos para a concessão do benefício 
mais vantajoso. Caracterizada a excepcionalidade da hipótese dos autos, a continuidade do 
labor após a data da DER, é recomendável a reafirmação do requerimento para a data em 
que preenchido o requisito temporal (35 anos de tempo comum).”

Tal orientação passou a ser adotada no âmbito da Quinta 
Turma em outros julgados, inclusive na atual composição daquele 
colegiado (v.g. APELREEX 5087094-98.2014.404.7100, de minha 
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relatoria, j. 12.04.2016, transitado em julgado; AC nº 5031435-
75.2012.404.7100, relatora p/ acórdão Juíza Federal Taís Schilling 
Ferraz, j. 03.05.2016, transitado em julgado; TRF4, APELREEX nº 
5002759-96.2012.404.7107, 5ª Turma, rel. Des. Federal Roger Raupp 
Rios, unânime, j. 07.06.2016).

Pois bem.
Registro, inicialmente, que a concessão de benefício distinto daquele 

postulado na petição inicial (o que não é o caso dos autos, acrescente-
se) não implica violação do princípio da adstrição da sentença, seguindo 
firme orientação do STJ:

“[...] tendo em vista o caráter eminentemente protetivo e de alto alcance social da lei 
previdenciária, [...] ‘Não pode o magistrado, se reconhecer devido o benefício, deixar de 
concedê-lo ao fundamento de não ser explícito o pedido’ (AREsp 75.980/SP, Quinta Turma, 
rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05.03.2012).”

Com efeito, essa premissa de que “o juiz deve aplicar o direito 
incidente sobre a situação fática constatada” (STJ, AgRg no AREsp 
155.067/SP, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 22.05.2012, 
DJe 26.06.2012) nos leva muito além do que uma mera fungibilidade 
das ações previdenciárias, para servir de mais genérica diretriz, no 
sentido de que o que realmente importa em uma lide previdenciária é 
outorgar ao indivíduo a proteção previdenciária a que efetivamente faz 
jus.

Também nesse sentido mais amplo de desvinculação da sentença ao 
pedido:

“É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar a 
análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou ul-
tra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.” (REsp 1.499.784/RS, 
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 03.02.2015, DJe 11.02.2015)

Quando o pretendente a uma prestação previdenciária, ao tempo da 
entrada do requerimento administrativo, não cumpre os requisitos legais 
para a concessão do benefício e, contudo, logra atendê-los no curso 
desse mesmo processo administrativo, a administração previdenciária 
reconhece o fato superveniente para fins da imediata concessão do 
benefício em questão, fixando a data de início do benefício para o 
momento do adimplemento dos requisitos legais. Para tanto, considera 
como realizado um novo requerimento administrativo, naquilo que se 
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compreende como “reafirmação da DER”.
Esse reconhecimento de fato superveniente no curso do processo 

administrativo, procedimento já tradicional na esfera administrativa, é 
expressamente previsto na Instrução Normativa nº 77, de 21.01.2015, 
não tendo sido alterado pela subsequente Instrução Normativa nº 85, de 
18.02.2016:

“Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado 
não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou 
em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de 
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.”

É de todo louvável a disposição normativa acima transcrita, porque a 
um só tempo homenageia os princípios da máxima utilidade, da economia 
e da instrumentalidade do processo. De outra parte, reconhece que a 
parte pretendente ao benefício presume-se desconhecedora do complexo 
arranjo normativo previdenciário e especialmente desconhecedora 
dos critérios que serão utilizados pela administração para a análise de 
seu pedido de proteção previdenciária. Logo, jamais teria condições 
a pessoa que pretende um benefício previdenciário de identificar o 
preciso momento em que, na ótica do julgador administrativo, atenderia 
às exigências legais para a concessão do benefício. Teria ela que 
requerer um benefício a cada mês, para não ser prejudicada por aquilo 
que poderia ser reputado uma inércia. A exigência evidentemente soaria 
absurda.

Também no curso do processo judicial – e à luz dos mesmos valores 
de natureza constitucional-processual – é determinada a observância 
de fato superveniente que possa influenciar a relação jurídica colocada 
em discussão, nos termos do art. 493 do NCPC (“Se, depois da 
propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo 
do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em 
consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de 
proferir a decisão”) – correspondente ao artigo 462 do CPC/1973. 
Confira-se, a propósito, o escólio de Marinoni e Mitidiero:

“A tutela jurisdicional deve retratar o contexto litigioso que existe entre as partes da 
maneira como esse se afigura no momento de sua concessão. Daí a razão pela qual nosso 
Código de Processo Civil empresta relevo ao direito objetivo (art. 303, I, CPC) e ao direito 
subjetivo superveniente à postulação em juízo (art. 462, CPC). O direito subjetivo super-
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veniente é aquele que advém de fato constitutivo, modificativo ou extintivo da situação 
substancial alegada em juízo posterior à propositura da ação.” (MARINONI, Luiz Gui-
lherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil: comentado artigo por artigo. São 
Paulo: RT, 2008. p. 440)

Nessa exata linha de intelecção, manifesta-se o Juiz Federal Artur 
César de Souza – Código de Processo Civil: anotado, comentado e 
interpretado.  São Paulo: Almedina, 2015. v. II, Parte especial (arts. 318 
a 692). p. 817-821:

“[...] É bem verdade que, em razão do princípio da imutabilidade da causa de pedir e 
do pedido, ao autor é vedado aditar no curso do processo pedido ou causa de pedir não 
formulado na inicial (adição ao libelo). Esse princípio está expressamente consignado no 
art. 329 do atual CPC, in verbis:

‘Art. 329. O autor poderá:
I – até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de 

consentimento do réu;
II – até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com 

consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação 
deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Parágrafo único. Aplica-se o disposto neste artigo à reconvenção e à respectiva causa 
de pedir.’

[...] Contudo, sendo o processo uma relação jurídica dinâmica, e não estática, todas as 
circunstâncias fáticas que possam influenciar a relação jurídica de direito material deverão 
ser levadas em consideração no momento da prolação da sentença.

Na realidade, o art. 493 do novo CPC não autoriza a modificação do pedido ou da cau-
sa de pedir, pois os fatos supervenientes devem estar ligados impreterivelmente à relação 
jurídica posta em juízo, e não a outra.

O art. 493 do atual CPC demonstra que não são apenas as situações fáticas existentes 
no momento da propositura da demanda que deverão nortear a decisão judicial, mas, sim, 
também os fatos constitutivos, modificativos ou extintivos do direito do autor existentes 
no momento da prolação da sentença, cabendo ao juiz tomá-los em consideração, de ofício 
ou a requerimento da parte.

Esse dispositivo diz respeito aos fatos, pois em relação ao direito não haveria neces-
sidade de fazer menção, já que, pelo princípio iura novit curia (o juiz conhece o direito), 
o direito a ser aplicado será aquele em vigência no ordenamento jurídico no momento da 
decisão, respeitando-se, evidentemente, o princípio constitucional do ato jurídico perfeito 
e do direito adquirido.

[...]
A sentença deve refletir, portanto, as situações e os estados de fato no momento de sua 

prolação.
Esse princípio também se aplica aos acórdãos dos tribunais.
São requisitos para que o juiz possa aplicar o disposto no art. 493 (levar em considera-

ção tais fatos): a) que tenham ocorrido depois da propositura da demanda; b) que tenham 
influência no julgamento da lide, isto é, que a lei material diga que o fato novo constituiu, 
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modificou ou extinguiu o direito controvertido.
Não importa quem seja beneficiado pelos novos fatos, autor ou réu, o juiz deverá levar 

em consideração esses fatos para a prolação de sua decisão.
É importante salientar que esses novos fatos podem ser apreciados de ofício pelo juiz 

ou mediante requerimento da parte.
[...]
Estabelece o parágrafo único do art. 493 do atual CPC que, se constatar de ofício o fato 

novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir.
Para se evitar surpresa no momento da prolação da decisão, bem como para se impedir 

qualquer mácula ao princípio do contraditório e da ampla defesa, esse parágrafo único 
determina que o juiz, antes de aplicar o fato novo no momento da decisão, dê oportunidade 
às partes para se manifestar sobre essa nova circunstância processual.” (grifei)

De outra banda, não se pode olvidar que, há muito tempo, a 
jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça é firme no 
sentido de que os fatos supervenientes devem ser apreciados em qualquer 
grau de jurisdição, isto é, tanto na sentença quanto no julgamento da 
apelação:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCES-
SÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO DE SONS E IMAGENS. DEVER DE FISCA-
LIZAÇÃO. SUPERVENIENTE CARÊNCIA DE AÇÃO. ART. 462 DO CPC. EXTINÇÃO 
DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ART. 267, INCISO VI, DO CPC. 
VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INDEMONSTRADA.

1. A sentença deve refletir o estado de fato da lide no momento da entrega da prestação 
jurisdicional, por isso que o fato constitutivo, modificativo ou extintivo de direito superve-
niente à propositura da ação deve ser levado em consideração, de ofício ou a requerimento 
das partes, pelo julgador, a teor do que dispõe o art. 462 do CPC, sendo certo, ainda, que 
a regra encartada no referido dispositivo legal não se limita apenas ao juízo de primeiro 
grau, mas também ao tribunal, se o fato é superveniente à sentença, visto não contrariar 
a interdição ao jus novorum (art. 517 do CPC). Precedentes do STJ: REsp 1.090.165/SP, 
Quinta Turma, DJe 02.08.2010; EDcl no REsp 487.784/DF, Sexta Turma, DJe 30.06.2008; 
EDcl nos EDcl no REsp 425.195/PR, Quinta Turma, DJe 08.09.2008.

2. (...)” (AgRg no REsp 1.103.993/SP, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado 
em 09.11.2010, DJe 23.11.2010, grifo meu)

“RECURSO ESPECIAL. [...] ARTS. 517 E 462 DO CPC. JULGAMENTO EXTRA 
PETITA NÃO CONFIGURADO.

Os artigos 462 e 517 do CPC permitem, tanto ao juízo singular como ao tribunal de 
apelação, a análise de circunstâncias outras que, devido à sua implementação tardia, não 
eram passíveis de resenha inicial. A solução proposta tem por escopo a economia processual, 
para que a tutela jurisdicional a ser entregue não seja uma mera resposta a formulações 
teóricas, sem qualquer relevo prático. Privilegia-se, assim, o estado atual em que se encon-
tram as coisas, evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito 
do autor ou de improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa 
petendi narrada, é reforçado por fatos supervenientes. [...]” (REsp 500.182/RJ, rel. Ministro 
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Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 03.09.2009, DJe 21.09.2009, grifei)

Frise-se, a propósito, que o artigo 933 do novo Código de Processo 
Civil inova ao prever expressamente que, “se o relator constatar a 
ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência 
de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser 
considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que 
se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias”. Logo, não há dúvidas de 
que o fato superveniente também pode ser examinado por ocasião do 
julgamento de segunda instância, como, aliás, vem sendo adotado nas 
demais turmas desta Corte há bastante tempo, como é o caso ilustrativo 
da seguinte ementa:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO TERMINATIVA. TRÂNSITO 
EM JULGADO POSTERIOR DA AÇÃO DE ONDE SE ORIGINAM OS VALORES QUE 
SE PRETENDE VER RESTITUÍDOS À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. FATO SUPER-
VENIENTE. ARTIGO 515, § 3º, DO CPC. JULGAMENTO DESDE LOGO DO MÉRITO 
POR ESTE REGIONAL. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. VALORES RECEBIDOS 
DEVIDAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.

Considerando que o trânsito em julgado da ação da qual a União entende que se originam 
valores recebidos indevidamente pelo réu transitou em julgado somente após a prolação da 
sentença terminativa nesta ação, deve ser observada a existência de fato superveniente a 
ser considerado no presente julgamento (art. 462 do CPC). 2. Deve ser examinado o mérito 
da ação, dando seguimento à ação, considerando que se trata de questão eminentemente 
de direito e a causa está apta a ser apreciada desde logo por este Regional, nos termos do 
art. 515, § 3º, do CPC. É desnecessária a anulação da sentença. 3. Os valores recebidos 
pelo réu nos autos da ação 5001103-08.2010.404.7000, por força inicialmente de decisão 
antecipatória de tutela, não o foram de forma indevida, considerando o próprio resultado 
da ação. 4. Os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.” (TRF4, AC 5059950-
95.2013.404.7000, Terceira Turma, relatora Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, juntado 
aos autos em 12.08.2015)

Note-se que o reconhecimento dos fatos supervenientes pelo julgador 
representa uma das maiores respostas do direito processual civil para o 
dogma da “justiça lenta”, conferindo maior efetividade ao processo e 
rompendo com o formalismo, consoante leciona Galeno de Lacerda ao 
comentar o antigo artigo 462 do CPC/73 (O Código e o formalismo 
processual. Revista Ajuris, Porto Alegre, n. 28, p. 12-13):

“Esse notável e avançadíssimo preceito, sem paralelo nos códigos alemão e italiano, 
ALFREDO BUZAID o trouxe, com modificações ampliadoras, do art. 663 do código 
português, que o inscreve sob o título ‘atentabilidade dos fatos jurídicos supervenientes’. 
A norma é tão revolucionária, mexe com tantos princípios processuais, elevados a dogmas 
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consagradores de verdades tidas como absolutas e imutáveis, rasga horizontes tão vastos e 
surpreendentes, que a doutrina, temerosa de aventurar-se em mundo novo e desconhecido, 
se encolhe acanhada e vacilante.

Deve-se à coragem e à ousadia de JOSÉ ALBERTO DOS REIS, o grande mestre lusi-
tano, a redução, pela vez primeira, ao direito positivo moderno, de ideias sobre a relevância 
dos fatos supervenientes, de que CHIOVENDA, entre outros, se fizera expoente. Depois 
de assinalar que a aplicação rigorosa do princípio de que ‘deve atuar-se a lei como se isso 
ocorresse no momento da demanda’ ofenderia outro princípio mais alto, o da ‘economia 
dos processos’, CHIOVENDA admite que, sob a condição de não se alterar o pedido no 
curso do processo, se possa fazer valer uma causa superveniente, quando esta se traduzir 
no próprio fato jurídico afirmado como existente na demanda, embora, naquela ocasião, 
ainda não tivesse ocorrido (‘Instituições’, I/257, n. 38).

[...]
Como quer que seja, a tese, transformada em lei e adotada pelo direito brasileiro, de 

modo ainda mais abrangente do que o português, abala e subverte velhos princípios, como 
o do efeito consumptivo da litis contestatio, em sua rígida imutabilidade formal. Se não há 
mudança no pedido, há sem dúvida modificação entre os fatos anteriores e os posteriores à 
inicial e à contestação, transformação que deve, por lei, ser considerada.

O processo deixa de ater-se a um momento estático no tempo para afeiçoar-se, ao 
contrário, ao dinamismo e à fluência da vida, a fim de, com olhos voltados à economia das 
partes e à necessidade de eliminar-se o litígio com presteza, aproveitar o já instaurado para 
fazer a justiça ulterior ao momento inicial.”

Realmente, a economia processual ganha ainda mais relevo nos casos 
de “reafirmação da DER”, porquanto, desde a época em que a antiga 
composição deste colegiado admitiu tal possibilidade até o ajuizamento 
(2012), houve substancial modificação da jurisprudência previdenciária 
no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual é observada 
nesta Corte nos inúmeros feitos devolvidos para fins de retratação.

Diante da insubsistência de teses outrora chanceladas por este 
Regional, as partes, para aproveitar a tramitação desses processos 
que estão em curso há muitos anos, acabam recorrendo aos fatos 
supervenientes para implementar, no curso da demanda, os requisitos 
necessários à tão almejada proteção previdenciária.

Por isso, leciona Daniel Costa, esse 
“‘notável e avançadíssimo preceito’, se bem entendido e principalmente aplicado, contribui 
de maneira ímpar para a rápida e justa solução dos litígios, uma vez que, se por um lado ele 
almeja a economia do processo, por outro, procura uma justa solução da lide (FUX, 1993). 
Daí porque, para Sálvio de Figueiredo Teixeira (1992), o artigo 462 do Código de Processo 
Civil é um dos marcos nas mutações que se verifica na processualística moderna, que busca 
desligar-se de fetichismos e ortodoxias incompatíveis com a dinâmica da realidade social 
e com a natureza teleológica do processo, instrumento a serviço da jurisdição e que deve 
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ter, por escopo principal, a realização da justiça, essa vontade constante e perpétua de dar a 
cada um o que é seu.” (COSTA, Daniel F. O. Breves notas sobre o ius superveniens. Portal 
Jurídico Investidura, Florianópolis/SC, 28 jul. 2009. Disponível em: <www.investidura.
com.br/ufs/85-processo-civil/4020>. Acesso em: 28 jun. 2016, destaquei)

A lógica da proteção previdenciária imediata e de não se exigir 
o absurdo ou o desproporcional conduz à conclusão de que os fatos 
ocorridos após o requerimento administrativo e que influenciam na 
caracterização do direito do beneficiário devem ser reconhecidos 
ao longo do processo judicial, com a geração de efeitos a partir do 
momento em que chamados à existência. “Privilegia-se, assim, o estado 
atual em que se encontram as coisas, evitando-se provimento judicial de 
procedência quando já pereceu o direito do autor ou de improcedência 
quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi 
narrada, é reforçado por fatos supervenientes”, segundo leciona José 
Miguel Garcia Medina (Novo Código de Processo Civil comentado. 
São Paulo: RT, 2015. p. 749).

Trata-se, também aqui, de definição da data de início do benefício 
que se orienta pelo momento em que consideradas implementadas 
todas as condições para a concessão do benefício, evitando tumulto 
decorrente de protocolo de diversos requerimentos administrativos ou 
açodados ajuizamentos de demandas judiciais.

A propósito, convém salientar que o próprio INSS, ao processar 
pedidos de aposentadoria, faz simulações, quando necessário, 
considerando o tempo computado até 16.12.1998, o tempo computado 
até 28.11.1999 e o tempo computado até a DER reafirmada. Sendo 
possível a concessão do benefício em mais de uma hipótese, o INSS o 
defere observando a situação mais benéfica. Se a própria administração 
assim procede quando recebe um pedido do segurado, não tem sentido 
que em juízo se proceda de maneira diversa. Assim, como o que pretende 
o segurado é a concessão da aposentadoria, prestando-se a DER apenas 
para definir o limite máximo do tempo de serviço/contribuição a ser 
considerado, bem como a data a partir da qual o benefício é devido, 
deve em tais casos simplesmente ser reconhecido o direito ao benefício, 
relegando-se a definição da RMI para momento posterior.

É desnecessário, assim, que a parte-autora reitere administrativamente 
o pedido de aposentação, tendo em vista que não há qualquer prejuízo 
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ao INSS, que será condenado ao pagamento das parcelas vencidas 
somente a partir da reafirmação da DER, assegurado o contraditório. É 
despiciendo frisar que o objeto reafirmação da DER é, se não sempre, 
no mais das vezes, aquilo que registrado no CNIS – Cadastro Nacional 
de Informações Sociais, registro esse que conta com fé pública e 
goza de presunção de legitimidade. Trata-se, portanto, de fato novo 
incontroverso.

Ressalte-se, conforme mencionado anteriormente, que esses julgados 
estão em absoluta sintonia com a moderna jurisprudência das turmas 
integrantes da colenda Primeira Seção do STJ, consoante demonstram 
as ementas abaixo transcritas:

“PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA CARÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO DA 
AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não constitui 
julgamento extra ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos 
para concessão do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender 
preenchidos seus requisitos.

2. Os arts. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 2015, 
que repetem as já consagradas proteções ao segurado dispostas em instruções normativas 
anteriores, dispõem que, se o postulante de uma prestação previdenciária preenche os re-
quisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico reconhece esse fato superveniente 
para fins de concessão do benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos 
requisitos legais.

3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, nos termos do 
art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato superveniente que possa influir na 
solução do litígio deve ser considerada pelo tribunal competente para o julgamento, sendo 
certo que a regra processual não se limita ao juízo de primeiro grau, porquanto a tutela 
jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como se 
apresenta no momento do julgamento.

4. As razões dessa proteção se devem ao fato de que os segurados não têm conhecimento 
do complexo normativo previdenciário, sendo certo que a contagem do tempo de serviço 
demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo para os operadores da área. Além disso, 
não é razoável impor aos segurados, normalmente em idade avançada, que intentem novo 
pedido administrativo ou judicial, máxime quando o seu direito já foi adquirido e incorpo-
rado ao seu patrimônio jurídico.

5. Diante dessas disposições normativas e dos princípios da economia e da celeridade 
processual, bem como do caráter social das normas que regulamentam os benefícios previ-
denciários, não há óbice ao deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos 
após o ajuizamento da ação.
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6. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de concessão de aposenta-
doria a partir de agosto de 2006.” (REsp 1.296.267/RS, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Turma, julgado em 01.12.2015, DJe 11.12.2015, grifei)

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DO DECRETO 4.882/2003. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO 1.398.260/PR. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 462 DO CPC. OBSER-
VÂNCIA. NOVO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO SUPERIOR 
A 90 dB. VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR INAL-
TERADA. EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO EM SEDE DE EMBARGOS DE 
DECLARAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O presente agravo regimental do Instituto Nacional do Seguro Social objetiva afastar 
a decisão que, em sede de embargos de declaração, observou o artigo 462 do CPC e deu 
efeito modificativo aos embargos de declaração, para reconhecer ao segurado o direito de 
ter a contagem especial de tempo de serviço sob ruído, pois aferido, de forma pericial, que 
se submeteu a exposição superior a 90 dB.

[...]
6. O fato superveniente contido no artigo 462 do CPC deve ser considerado no momento 

do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia 
processual e da segurança jurídica.

7. Agravo regimental não provido.” (AgRg nos EDcl no REsp 1.457.154/SE, rel. Minis-
tro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 17.12.2015, DJe 12.02.2016)

Na esteira desses precedentes que referem expressamente que os 
fatos supervenientes devem ser avaliados no momento do julgamento, 
inclusive em grau recursal, sobreveio recente julgado da TNU 
admitindo a reafirmação da DER após o ajuizamento (PEDILEF 
00015903220104036308, rel. Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, j. 
16.03.2016, DOU de 01.04.2016).

De outra banda, há que se fazer a ressalva de que, em hipóteses como 
tais, constituindo-se o direito da parte-autora à concessão do benefício 
em momento posterior ao ajuizamento da ação, o marco inicial da 
incidência dos juros de mora não poderá ser a citação, mas sim a data 
em que reafirmada a DER, a partir de quando serão devidos.

Por fim, no que concerne à verba honorária, entendo que descabe 
qualquer modificação no entendimento atual desta Corte – 10% sobre o 
valor da condenação, excluídas as parcelas vincendas, observando-se a 
Súmula 76 do TRF4 –, porquanto, ainda que o montante de prestações 
pretéritas venha a ser reduzido, é forçoso reconhecer que se trata de 
corolário lógico da situação que eventualmente assegurou a percepção 
do benefício, ainda que mediante termo inicial posterior à data em que 
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foi efetuado o pedido na esfera administrativa.
Sendo assim, o segurado obtém o benefício sem que a condenação 

imposta ao INSS represente qualquer enriquecimento indevido, 
pacificando-se a controvérsia submetida ao crivo do Poder Judiciário.

Conclusão

É possível a reafirmação da DER, em sede judicial, nas hipóteses 
em que o segurado implementa todas as condições para a concessão 
do benefício após a conclusão do processo administrativo, 
admitindo-se cômputo do tempo de contribuição inclusive quanto 
ao período posterior ao ajuizamento da ação, desde que observado o 
contraditório e fixado o termo inicial dos juros desde quando for devido 
o benefício.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por acolher a presente questão de ordem, para 
reconhecer a possibilidade de reafirmação da DER com o cômputo de 
tempo de serviço posterior ao requerimento administrativo do benefício, 
inclusive quanto ao período posterior à data do ajuizamento da ação, 
na sistemática do artigo 947, § 3º, do NCPC, bem como determinar 
o retorno dos autos ao órgão fracionário para prosseguimento do 
julgamento do caso concreto.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: O 
eminente Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, na sessão de 15 de 
dezembro de 2016, em razão da afetação pela colenda 5ª Turma do tema 
“Reafirmação da DER”, a ser decidido pela via do incidente de assunção 
de competência (art. 947 do CPC), apresentou voto, sintetizando o 
seguinte:

“(...)
De fato, julgados deste Tribunal refletem teses conflitantes acerca da matéria altercada, 

ora admitindo, ora negando a possibilidade de reafirmação da DER com o cômputo de tem-
po de contribuição posterior ao ajuizamento da ação, para fins de concessão de benefícios 
previdenciários.

Com efeito, a Terceira Seção desta Corte vem admitindo a reafirmação da DER, prevista 
pela IN nº 77/2015 do INSS (redação mantida pela subsequente IN nº 85, de 18.02.2016), 
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também em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado implementar todas as condições 
para a concessão do benefício após a conclusão do processo administrativo, estabelecendo, 
contudo, a data do ajuizamento da ação como limite:

‘PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CÔMPUTO EM DUPLICIDADE DE 
TEMPO DE SERVIÇO. ERRO DE FATO (ART. 485, IX, CPC). OCORRÊNCIA. EXER-
CÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA APÓS A DATA DO REQUERIMENTO ADMI-
NISTRATIVO. CONSIDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. APROVEITAMENTO DO TEMPO 
DE SERVIÇO EXERCIDO PELO SEGURADO NO INTERREGNO QUE MEDEOU 
O PROTOCOLO DO BENEFÍCIO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONCESSÓRIA.

1. É possível considerar determinado tempo de serviço ou contribuição, ou ainda 
outro fato ocorrido entre o requerimento administrativo do benefício e o ajuizamento da 
ação, para fins de concessão de benefício previdenciário ou assistencial, ainda que ausente 
expresso pedido na petição inicial. [...] 9. Tratando-se, como no caso dos autos, de ação 
rescisória – que visa à desconstituição de coisa julgada –, a situação fática a ser considerada 
deve ser aquela existente no momento do ajuizamento da ação em que proferida a decisão 
que se quer rescindir, razão pela qual, em juízo rescisório, o cômputo do tempo de serviço 
posterior à DER deve ser limitado à data do ajuizamento da ação originária (ordinária de 
concessão), vedado o aproveitamento do tempo trabalhado no período compreendido entre 
o ajuizamento dessa demanda e o da ação rescisória (AR nº 2002.04.01.050028-2, relator 
para o acórdão Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, D.E. de 07.04.2009). 10. Caso 
em que, mesmo considerado o tempo trabalhado no período compreendido entre a DER e 
o ajuizamento da ação originária, o autor não conta tempo suficiente à concessão do bene-
fício pretendido, hipótese em que lhe resta assegurado o direito à averbação do tempo de 
serviço (29 anos, 04 meses e 29 dias). 11. Ação rescisória julgada parcialmente procedente.’ 
(TRF4, Ação Rescisória nº 2009.04.00.034924-3, 3ª Seção, Des. Federal Celso Kipper, por 
maioria, D.E. 08.10.2012, grifei)

Saliente-se que esse antigo julgado foi adotado pela atual composição deste colegiado 
em diversas oportunidades (v.g., EI nº 5007742-38.2012.4.04.7108, 3ª Seção, rel. Desa. 
Federal Vânia Hack de Almeida, maioria, j. 04.08.2016).

Entrementes, a Quinta Turma deste Regional, por ocasião do julgamento do Reexame 
Necessário nº 0017548-74.2014.4.04.9999, concluiu pela possibilidade de cômputo de tempo 
de contribuição, inclusive, quanto ao labor prestado pela parte-autora após o ajuizamento da 
ação para fins de concessão de benefício previdenciário (relator Juiz Federal Luiz Antonio 
Bonat, por maioria, julgado em 29.03.2016), desde que observado o contraditório.

É a ilação que se infere da leitura da ementa do aresto:
‘REMESSA OFICIAL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ESPECIAL. 
CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. AGENTE NOCIVO 
RUÍDO. TEMPO INSUFICIENTE PARA A PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO POSTULADO. 
REAFIRMAÇÃO DA DER. CONSECTÁRIOS. LEI 11.960/2009. CUSTAS. Omissis. 5. 
Constatando-se, por meio de remessa oficial, ser o tempo de serviço considerado até a DER 
insuficiente à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição à parte-autora, torna-
se imprescindível, ainda que de ofício, a análise quanto à possibilidade de reafirmação da 
DER, a fim de complemento temporal. 6. Conforme o art. 460, § 10, da Instrução Normativa 
20/2007, somente é possível a reafirmação do requerimento quando o segurado, no curso 
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do processo administrativo, venha a preencher os requisitos para a concessão do benefício 
mais vantajoso. Caracterizada a excepcionalidade da hipótese dos autos, a continuidade do 
labor após a data da DER, é recomendável a reafirmação do requerimento para a data em 
que preenchido o requisito temporal (35 anos de tempo comum).’

Tal orientação passou a ser adotada no âmbito da Quinta Turma em outros julgados, inclu-
sive na atual composição daquele colegiado (v.g. APELREEX 5087094-98.2014.404.7100, 
de minha relatoria, j. 12.04.2016, transitado em julgado; AC nº 5031435-75.2012.404.7100, 
relatora p/acórdão Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, j. 03.05.2016, transitado em julgado; 
TRF4, APELREEX nº 5002759-96.2012.404.7107, 5ª Turma, rel. Des. Federal Roger Raupp 
Rios, unânime, j. 07.06.2016).

Pois bem.
Registro, inicialmente, que a concessão de benefício distinto daquele postulado na petição 

inicial (o que não é o caso dos autos, acrescente-se) não implica violação do princípio da 
adstrição da sentença, seguindo firme orientação do STJ:

‘[...] tendo em vista o caráter eminentemente protetivo e de alto alcance social da lei 
previdenciária, [...] ‘Não pode o magistrado, se reconhecer devido o benefício, deixar de 
concedê-lo ao fundamento de não ser explícito o pedido’ (AREsp 75.980/SP, Quinta Turma, 
rel. Min. Jorge Mussi, DJe 05.03.2012).’

Com efeito, essa premissa de que ‘o juiz deve aplicar o direito incidente sobre a situ-
ação fática constatada’ (STJ, AgRg no AREsp 155.067/SP, rel. Min. Herman Benjamin, 
Segunda Turma, j. 22.05.2012, DJe 26.06.2012) nos leva muito além do que uma mera 
fungibilidade das ações previdenciárias, para servir de mais genérica diretriz, no sentido de 
que o que realmente importa em uma lide previdenciária é outorgar ao indivíduo a proteção 
previdenciária a que efetivamente faz jus.

Também nesse sentido mais amplo de desvinculação da sentença ao pedido:
‘É firme o posicionamento do STJ de que, em matéria previdenciária, deve-se flexibilizar 

a análise do pedido contido na petição inicial, não se entendendo como julgamento extra ou 
ultra petita a concessão de benefício diverso do requerido na inicial.’ (REsp 1.499.784/RS, 
rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. em 03.02.2015, DJe 11.02.2015)

Quando o pretendente a uma prestação previdenciária, ao tempo da entrada do reque-
rimento administrativo, não cumpre os requisitos legais para a concessão do benefício e, 
contudo, logra atendê-los no curso desse mesmo processo administrativo, a administração 
previdenciária reconhece o fato superveniente para fins da imediata concessão do benefício 
em questão, fixando a data de início do benefício para o momento do adimplemento dos 
requisitos legais. Para tanto, considera como realizado um novo requerimento administrativo, 
naquilo que se compreende como ‘reafirmação da DER’.

Esse reconhecimento de fato superveniente no curso do processo administrativo, pro-
cedimento já tradicional na esfera administrativa, é expressamente previsto na Instrução 
Normativa nº 77, de 21.01.2015, não tendo sido alterado pela subsequente Instrução Nor-
mativa nº 85, de 18.02.2016:

‘Art. 690. Se durante a análise do requerimento for verificado que na DER o segurado 
não satisfazia os requisitos para o reconhecimento do direito, mas que os implementou 
em momento posterior, deverá o servidor informar ao interessado sobre a possibilidade de 
reafirmação da DER, exigindo-se para sua efetivação a expressa concordância por escrito.’
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É de todo louvável a disposição normativa acima transcrita, porque a um só tempo home-
nageia os princípios da máxima utilidade, da economia e da instrumentalidade do processo. 
De outra parte, reconhece que a parte pretendente ao benefício presume-se desconhecedora 
do complexo arranjo normativo previdenciário e especialmente desconhecedora dos critérios 
que serão utilizados pela administração para a análise de seu pedido de proteção previden-
ciária. Logo, jamais teria condições a pessoa que pretende um benefício previdenciário de 
identificar o preciso momento em que, na ótica do julgador administrativo, atenderia às 
exigências legais para a concessão do benefício. Teria ela que requerer um benefício a cada 
mês, para não ser prejudicada por aquilo que poderia ser reputado uma inércia. A exigência 
evidentemente soaria absurda.

 (...)
Realmente, a economia processual ganha ainda mais relevo nos casos de ‘reafirmação 

da DER’, porquanto, desde a época em que a antiga composição deste colegiado admitiu 
tal possibilidade até o ajuizamento (2012), houve substancial modificação da jurisprudência 
previdenciária no âmbito do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a qual é observada nesta 
Corte nos inúmeros feitos devolvidos para fins de retratação.

Diante da insubsistência de teses outrora chanceladas por este Regional, as partes, 
para aproveitar a tramitação desses processos que estão em curso há muitos anos, acabam 
recorrendo aos fatos supervenientes para implementar, no curso da demanda, os requisitos 
necessários à tão almejada proteção previdenciária.

(...)
A lógica da proteção previdenciária imediata e de não se exigir o absurdo ou despro-

porcional conduz à conclusão de que os fatos ocorridos após o requerimento administrativo 
e que influenciam na caracterização do direito do beneficiário devem ser reconhecidos ao 
longo do processo judicial, com a geração de efeitos a partir do momento em que cha-
mados à existência. ‘Privilegia-se, assim, o estado atual em que se encontram as coisas, 
evitando-se provimento judicial de procedência quando já pereceu o direito do autor ou de 
improcedência quando o direito pleiteado na inicial, delineado pela causa petendi narrada, 
é reforçado por fatos supervenientes’, segundo leciona José Miguel Garcia Medina (Novo 
Código de Processo Civil comentado. São Paulo: RT, 2015. p. 749).

Trata-se, também aqui, de definição da data de início do benefício que se orienta pelo 
momento em que consideradas implementadas todas as condições para a concessão do be-
nefício, evitando tumulto decorrente de protocolo de diversos requerimentos administrativos 
ou açodados ajuizamentos de demandas judiciais.

A propósito, convém salientar que o próprio INSS, ao processar pedidos de aposentado-
ria, faz simulações, quando necessário, considerando o tempo computado até 16.12.1998, 
o tempo computado até 28.11.1999 e o tempo computado até a DER reafirmada. Sendo 
possível a concessão do benefício em mais de uma hipótese, o INSS o defere observando a 
situação mais benéfica. Se a própria administração assim procede quando recebe um pedido 
do segurado, não tem sentido que em juízo se proceda de maneira diversa. Assim, como o 
que pretende o segurado é a concessão da aposentadoria, prestando-se a DER apenas para 
definir o limite máximo do tempo de serviço/contribuição a ser considerado, bem como a 
data a partir da qual o benefício é devido, deve em tais casos simplesmente ser reconhecido 
o direito ao benefício, relegando-se a definição da RMI para momento posterior.

É desnecessário, assim, que a parte-autora reitere administrativamente o pedido de 
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aposentação, tendo em vista que não há qualquer prejuízo ao INSS, que será condenado ao 
pagamento das parcelas vencidas somente a partir da reafirmação da DER, assegurado o 
contraditório. É despiciendo frisar que o objeto reafirmação da DER é, se não sempre, no 
mais das vezes, aquilo que registrado no CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais 
–, registro esse que conta com fé pública e goza de presunção de legitimidade. Trata-se, 
portanto, de fato novo incontroverso.

Ressalte-se, conforme mencionado anteriormente, que esses julgados estão em absoluta 
sintonia com a moderna jurisprudência das turmas integrantes da colenda Primeira Seção 
do STJ, consoante demonstram as ementas abaixo transcritas:

‘PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO 
DE CONTRIBUIÇÃO. IMPLEMENTAÇÃO DA CARÊNCIA APÓS O AJUIZAMENTO 
DA AÇÃO. FATO SUPERVENIENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. O Superior 
Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado de que não constitui julgamento extra 
ou ultra petita a decisão que, verificando a inobservância dos pressupostos para concessão 
do benefício pleiteado na inicial, concede benefício diverso por entender preenchidos seus 
requisitos. 2. Os arts. 687 e 690 da Instrução Normativa INSS/PRES 77, de 21 de janeiro de 
2015, que repetem as já consagradas proteções ao segurado dispostas em instruções norma-
tivas anteriores, dispõem que, se o postulante de uma prestação previdenciária preenche os 
requisitos legais somente após o pedido, o ente autárquico reconhece esse fato superveniente 
para fins de concessão do benefício, fixando a DIB para o momento do adimplemento dos 
requisitos legais. 3. Essa mesma medida deve ser adotada no âmbito do processo judicial, 
nos termos do art. 462 do CPC, segundo o qual a constatação de fato superveniente que possa 
influir na solução do litígio deve ser considerada pelo tribunal competente para o julgamento, 
sendo certo que a regra processual não se limita ao juízo de primeiro grau, porquanto a 
tutela jurisdicional, em qualquer grau de jurisdição, deve solucionar a lide na forma como 
se apresenta no momento do julgamento. 4. As razões dessa proteção se devem ao fato de 
que os segurados não têm conhecimento do complexo normativo previdenciário, sendo certo 
que a contagem do tempo de serviço demanda cálculo de difícil compreensão até mesmo 
para os operadores da área. Além disso, não é razoável impor aos segurados, normalmente 
em idade avançada, que intentem novo pedido administrativo ou judicial, máxime quando 
o seu direito já foi adquirido e incorporado ao seu patrimônio jurídico. 5. Diante dessas 
disposições normativas e dos princípios da economia e da celeridade processual, bem como 
do caráter social das normas que regulamentam os benefícios previdenciários, não há óbice 
ao deferimento do benefício, mesmo que preenchidos os requisitos após o ajuizamento da 
ação. 6. Recurso especial provido para julgar procedente o pedido de concessão de apo-
sentadoria a partir de agosto de 2006.’ (REsp 1.296.267/RS, rel. Ministro Napoleão Nunes 
Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 01.12.2015, DJe 11.12.2015, grifei)

‘PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NOS 
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. APOSENTADORIA 
ESPECIAL. IRRETROATIVIDADE DO DECRETO 4.882/2003. RECURSO ESPECIAL 
REPETITIVO 1.398.260/PR. FATO SUPERVENIENTE. ARTIGO 462 DO CPC. OBSER-
VÂNCIA. NOVO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO. EXPOSIÇÃO A RUÍDO SUPERIOR 
A 90 dB. VALORAÇÃO DA PROVA. POSSIBILIDADE. CAUSA DE PEDIR INALTE-
RADA. EFEITO MODIFICATIVO AO JULGADO EM SEDE DE EMBARGOS DE DE-
CLARAÇÃO. CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O presente 
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agravo regimental do Instituto Nacional do Seguro Social objetiva afastar a decisão que, em 
sede de embargos de declaração, observou o artigo 462 do CPC e deu efeito modificativo aos 
embargos de declaração, para reconhecer ao segurado o direito de ter a contagem especial 
de tempo de serviço sob ruído, pois aferido, de forma pericial, que se submeteu a exposi-
ção superior a 90 dB. [...] 6. O fato superveniente contido no artigo 462 do CPC deve ser 
considerado no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar 
os princípios da economia processual e da segurança jurídica. 7. Agravo regimental não 
provido.’ (AgRg nos EDcl no REsp 1.457.154/SE, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, julgado em 17.12.2015, DJe 12.02.2016)

Na esteira desses precedentes que referem expressamente que os fatos supervenientes 
devem ser avaliados no momento do julgamento, inclusive em grau recursal, sobreveio 
recente julgado da TNU admitindo a reafirmação da DER após o ajuizamento (PEDILEF 
00015903220104036308, rel. Juíza Federal Susana Sbrogio Galia, j. 16.03.2016, DOU de 
01.04.2016).

De outra banda, há que se fazer a ressalva de que, em hipóteses como tais, constituindo-
se o direito da parte-autora à concessão do benefício em momento posterior ao ajuizamento 
da ação, o marco inicial da incidência dos juros de mora não poderá ser a citação, mas sim 
a data em que reafirmada a DER, a partir de quando serão devidos.

Por fim, no que concerne à verba honorária, entendo que descabe qualquer modificação 
no entendimento atual desta Corte – 10% sobre o valor da condenação, excluídas as parcelas 
vincendas, observando-se a Súmula 76 do TRF4 –, porquanto, ainda que o montante de 
prestações pretéritas venha a ser reduzido, é forçoso reconhecer que se trata de corolário 
lógico da situação que eventualmente assegurou a percepção do benefício, ainda que me-
diante termo inicial posterior à data em que foi efetuado o pedido na esfera administrativa.

Sendo assim, o segurado obtém o benefício sem que a condenação imposta ao INSS 
represente qualquer enriquecimento indevido, pacificando-se a controvérsia submetida ao 
crivo do Poder Judiciário.

Conclusão
É possível a reafirmação da DER, em sede judicial, nas hipóteses em que o segurado 

implementa todas as condições para a concessão do benefício após a conclusão do processo 
administrativo, admitindo-se cômputo do tempo de contribuição inclusive quanto ao período 
posterior ao ajuizamento da ação, desde que observado o contraditório e fixado o termo 
inicial dos juros desde quando for devido o benefício.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por acolher a presente questão de ordem, para reconhecer a 

possibilidade de reafirmação da DER com o cômputo de tempo de serviço posterior ao 
requerimento administrativo do benefício, inclusive quanto ao período posterior à data do 
ajuizamento da ação, na sistemática do artigo 947, § 3º, do NCPC, bem como determinar o 
retorno dos autos ao órgão fracionário para prosseguimento do julgamento do caso concreto.”

Diante da relevância da questão jurídica trazida à apreciação por este 
colegiado da 3ª Seção, em 15.12.2016, a eminente Juíza Federal 
Marina Vasques Duarte de Barros Falcão, que me substituía naquela 
oportunidade, pediu vista dos autos.
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Assim, tendo em conta a controvérsia instalada a respeito do 
assunto, apresento aos eminentes pares  minha posição, não sem antes 
tecer pequena digressão sobre o instituto processual previsto no art. 
947 do CPC, que possibilita à Corte, grosso modo, prevenir e compor 
divergências entre turmas do tribunal, vinculando todos os juízes e 
órgãos fracionários com a uniformização de entendimento de questão 
de direito recorrente nos processos que tramitam no âmbito da Justiça 
Federal da 4ª Região.

Com efeito, o atual CPC pretende, ao mesmo tempo, atingir dois 
objetivos por meio do incidente de assunção de competência: (a) resolver 
uma questão de direito relevante por um órgão colegiado competente 
para a uniformização de jurisprudência e, consequentemente, evitar a 
divergência entre os órgãos colegiados do tribunal; e (b) estabelecer 
um precedente judicial para essa questão jurídica, prevenindo as 
controvérsias futuras.

O IAC tem a característica de modificar a competência para o 
julgamento do processo no tribunal, que passa do órgão colegiado 
usualmente competente para outro, maior e competente para a 
uniformização do entendimento e a elaboração do precedente.

Ainda, é possível a instauração de IAC para resolver questão de 
direito relevante por motivo de conveniência para o tribunal, apenas 
para evitar (preventivo) ou para resolver (repressivo) divergência entre 
órgãos colegiados do tribunal, ainda que não haja a grande repercussão 
social (art. 947, § 4º, CPC).

O procedimento do incidente de assunção de competência é 
simplificado e célere: como se trata de questão de direito existente em 
processo (de competência originária, remessa necessária ou recurso) 
já em tramitação no tribunal, a instauração do IAC ocorre apenas para 
afetar o julgamento para o órgão colegiado maior.

E o julgamento se dá em duas fases, na mesma sessão: (a) em primeiro 
lugar, o colegiado realiza o juízo de admissibilidade e decide se estão 
presentes os três pressupostos de instauração; (b) caso a maioria decida 
que não se trata de hipótese de cabimento de IAC, o processo retorna 
para o colegiado competente; e (c) caso seja realizado o juízo positivo 
de admissibilidade do IAC, passa-se à segunda fase, que é o julgamento 
do mérito da questão de direito, com a fixação do precedente e, em 
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seguida, o julgamento do caso (art. 947, § 2º).
Assim, o processo só retorna ao órgão colegiado originariamente 

competente se o órgão colegiado maior concluir pela não instauração 
do IAC. Caso seja conhecido o IAC, cria-se o precedente e julga-se o 
caso, com a aplicação da tese criada sobre ele. Como não há processos 
sobrestados no IAC, seu efeito vinculante abrangerá eventuais processos 
futuros sobre a mesma questão de direito (art. 947, § 3º). O IAC observa 
a lógica do microssistema de precedentes, razão pela qual deve ser 
aplicado, distinguido ou superado. E, do mesmo modo que o IRDR, o 
precedente criado em um IAC pode ser superado por meio de um novo 
IAC (com a criação de um novo precedente em sua substituição).

Na linha do que preconiza o atual Código de Processo Civil, não há 
mais lugar para a existência de decisões antagônicas sobre a mesma 
questão de direito.

A respeito desse novo instituto, cabe colacionar os ensinamentos 
de Luiz Guilherme Marinoni contidos no artigo Sobre o incidente de 
assunção de competência. Revista do Processo, São Paulo, a. 41, p. 
245-6, out. 2016. In verbis:

“Além de a questão dever ter uma natureza que faça presumir a sua constante aparição 
nos feitos futuros, a divergência que se pode firmar diante dela, em vista do seu significado, 
deve ter um valor capaz de permitir ver que é conveniente a sua prevenção ou composição 
em nome dos valores da estabilidade e das posições jurídicas que, na situação concreta, 
dela dependem.

Reitere-se que, quando se pensa na assunção diante da divergência, fala-se em prevenção 
ou composição. Casos já julgados podem evidenciar a divergência, mas a existência de ou-
tros que devem ser julgados é que demonstra a necessidade de composição de divergência. 
Porém, quando há casos que estão para serem julgados, sem que a divergência já se tenha 
se manifestado entre câmaras ou turmas, pode haver razão para a prevenção da divergência.

(...)
É preciso que as decisões expliquem o significado de questão relevante e de conveniência 

da prevenção ou composição de divergência para que haja efetivo controle e legitimidade 
da assunção de competência. Além disso, a devida justificativa é também importante para 
que possa haver coerência quando o tribunal voltar a decidir a mesma situação.”

Logo, é necessária a sintonia para pôr fim a decisões díspares, sempre 
em consonância com o princípio da isonomia no resultado dos julgados 
frente a uma mesma questão de direito.

Feitas essas considerações, passo a proferir meu voto.
De início, consigno que admito o presente IAC, pois, efetivamente, 
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percebe-se divergência de entendimento quanto ao momento processual 
em que se pode reafirmar a DER.

Em relação à questão de direito propriamente dita, embora já tivesse 
me posicionado no sentido de ser cabível a reafirmação da DER tão 
somente até a propositura da ação judicial, em face da recente decisão 
do Superior Tribunal de Justiça no RESP 1.657.631/RS, que reformou 
o acórdão dos Embargos Infringentes nº 5007742-38.2012.4.04.7108, 
julgados em 04 de agosto de 2016 por esta Terceira Seção, passo a aplicar 
o entendimento expendido naquele recurso especial, de ser possível 
a reafirmação da DER no curso da ação judicial, no que acompanho, 
portanto, o voto proferido neste feito pelo eminente relator Des. Federal 
Paulo Afonso Brum Vaz.

Aliás, cabe destacar que outros Tribunais Regionais já estão aderindo 
a tal posição, como se vê dos seguintes arestos:

“PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES NOCIVOS. 
QUÍMICO. COMPROVAÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI VIGENTE À ÉPOCA DA 
PRESTAÇÃO DA ATIVIDADE. EPI EFICAZ. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVO-
CATÍCIOS. IMPLANTAÇÃO IMEDIATA DO BENEFÍCIO. I – No que tange à atividade 
especial, a jurisprudência pacificou-se no sentido de que a legislação aplicável para sua 
caracterização é a vigente no período em que a atividade a ser avaliada foi efetivamente 
exercida, devendo, portanto, no caso em tela, ser levada em consideração a disciplina es-
tabelecida pelos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, até 05.03.1997, e, após, pelo Decreto 
nº 2.172/97, sendo irrelevante que o segurado não tenha completado o tempo mínimo de 
serviço para se aposentar à época em que foi editada a Lei nº 9.032/95. II – O e. Superior 
Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial de nº 1.398.260/PR (relator Ministro 
Herman Benjamin, julgado em 05.12.2014, DJe de 04.03.2015), esposou entendimento no 
sentido de que o limite de tolerância para o agente agressivo ruído, no período de 06.03.1997 
a 18.11.2003, deve ser aquele previsto no Anexo IV do Decreto nº 2.172/97 (90 dB), sendo 
indevida a aplicação retroativa do Decreto nº 4.882/03, que reduziu tal patamar para 85 dB. 
III – O fato de o laudo técnico/PPP ter sido elaborado posteriormente à prestação do serviço 
não afasta a validade de suas conclusões, uma vez que tal requisito não está previsto em 
lei, mormente porque a responsabilidade por sua expedição é do empregador, não podendo 
o empregado arcar com o ônus de eventual desídia daquele, e, ademais, a evolução tecno-
lógica propicia condições ambientais menos agressivas à saúde do obreiro do que aquelas 
vivenciadas à época da execução dos serviços. IV – Com relação a agentes químicos, bio-
lógicos, etc., pode-se dizer que a multiplicidade de tarefas desenvolvidas pela parte-autora 
demonstra a impossibilidade de atestar a utilização do EPI durante toda a jornada diária, 
ou seja, geralmente a utilização é intermitente. V – De outro turno, os artigos 57 e 58 da 
Lei 8.213/91, que regem a matéria relativa ao reconhecimento de atividade exercida sob 
condições prejudiciais, não vinculam o ato concessório do benefício previdenciário a even-
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tual pagamento de encargo tributário. VI – Tendo em vista que, no curso da presente ação, 
o autor continuou exercendo sua atividade laborativa habitual na mesma empresa (CNIS 
juntado aos autos), bem como o específico pedido de reafirmação da DER, tal fato deve 
ser levado em consideração, em consonância com o disposto no art. 493 do novo Código 
de Processo Civil, que impinge ao julgador considerar fato constitutivo, modificativo ou 
extintivo de direito que possa influir no julgamento da lide. VII – Termo inicial do benefício 
em 29.02.2016, momento em que a requerente cumpriu todos os requisitos necessários para 
a concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. VIII – Tendo em 
vista a parcial sucumbência da parte-autora, fixo os honorários advocatícios em R$ 2.000,00 
(dois mil reais). IX – Nos termos do artigo 497 do novo Código de Processo Civil, deter-
minada a imediata implantação do benefício. X – Apelação da parte-autora parcialmente 
provida.” (TRF3, AC 00288912620164039999, Desembargador Federal Sergio Nascimento, 
TRF3 – Décima Turma, e-DJF3 de 23.01.2017)

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO COM CONTAGEM DE TEMPO DE ATIVIDADE RURAL. CUM-
PRIMENTO DA CARÊNCIA. PROVA MATERIAL CORROBORADA POR PROVA 
TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES 
REFERENTES AO PERÍODO RURAL ANTERIOR À LEI Nº 8.213/1991. 1. Cuida-se de 
decisão proferida na regência do CPC de 1973, sob o qual também foi manifestado o recurso 
e, conforme o princípio do isolamento dos atos processuais e o da irretroatividade da lei, 
as decisões já proferidas não são alcançadas pela lei nova, de sorte que não se lhes aplicam 
as regras do CPC atual, inclusive as concernentes à fixação dos honorários advocatícios, 
que se regem pela lei anterior. 2. Até o advento da EC nº 20/1998, a aposentadoria integral 
por tempo de serviço era possível aos segurados que completassem o tempo de 35 anos de 
serviço, para homens, e 30 anos, para mulheres, e a aposentadoria proporcional poderia 
ser concedida àqueles que implementassem 30 anos de serviço, para os homens, e 25 anos, 
para as mulheres. Com a promulgação da referida emenda, a aposentadoria por tempo de 
serviço foi extinta, sendo substituída pela aposentadoria por tempo de contribuição, agora 
somente permitida na forma integral, deixando de existir a forma proporcional desse bene-
fício previdenciário. 3. O tempo de serviço de segurado trabalhador rural anterior à data da 
vigência da Lei nº 8.213/1991 deve ser computado independentemente do recolhimento das 
contribuições a ele correspondentes, exceto para o efeito de carência, nos termos do § 2º do 
artigo 55 da referida norma. O período laborado em atividade rural posteriormente à Lei de 
Benefícios (competência de novembro de 1991) somente poderá ser computado, no Regime 
Geral de Previdência Social, para fins de obtenção do benefício de aposentadoria por tempo 
de serviço, mediante o recolhimento das contribuições em atraso referentes ao período, o 
qual, igualmente, não poderá ser considerado para efeito de carência, nos termos do art. 
39, inciso II, da Lei nº 8.213/1991 e da Súmula nº 272 do STJ. 4. Cumpridos os requisitos 
para aposentadoria por tempo de contribuição, com o tempo de labor até o advento da EC 
nº 20/1998 (ou da Lei nº 9.876/1999), ou quando cumpridos os requisitos da regra de tran-
sição, o salário de benefício será calculado consoante os termos da redação original do art. 
29 da Lei 8.213/1991. Após a edição da Lei nº 9.876/1999, aplicam-se às aposentadorias 
as regras conforme descritas nessa norma. 5. As anotações na CTPS gozam de presunção 
de veracidade (Súmulas 225 do STF e 12 do TST), salvo na hipótese de apresentar rasuras 
ou fraude. Da mesma forma, deve ser considerado o vínculo comprovado por Certidão de 
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Tempo de Contribuição – CTC ou por documentos fidedignos para esse fim, independen-
temente de a relação de emprego não constar nos registros do CNIS, pois a obrigação pelo 
recolhimento das contribuições é do empregador (art. 79, I, da Lei nº 3.807/60 e art. 30, I, 
da Lei nº 8.212, de 1991), não se podendo imputá-la ao empregado. Além disso, presumem-
se recolhidas as contribuições, nos termos do inciso V do citado art. 79 e do § 5º do art. 
216 do Decreto nº 3.048/1999. 6. No caso dos autos, os documentos trazidos com a inicial, 
corroborados por prova testemunhal, comprovam o exercício da atividade rural alegada, 
pelo período de 03.04.1971 a 01.06.1978, sob regime de economia familiar, nos termos 
do disposto no art. 55, § 3º, da Lei 8.213/91 e nos moldes admitidos pela jurisprudência. 
Entretanto, mesmo se somado o período reconhecido nos presentes autos com o interstício já 
reconhecido administrativamente, não tem o segurado tempo suficiente para a aposentadoria, 
na data do requerimento administrativo. Todavia, em consulta ao CNIS, constata-se que 
o segurado continuou a verter contribuições ao sistema previdenciário, de modo que, em 
2002, cumpriu os requisitos para obtenção do benefício pleiteado. Dessa forma, deve ser 
concedida ao requerente a aposentadoria por tempo de contribuição, com reafirmação da 
DER para a data do implemento dos requisitos do benefício previdenciário, desde quando 
serão devidos os valores atrasados. 7. O termo inicial do benefício é a data em que foram 
cumpridos os requisitos para a concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. 8. 
Correção monetária e juros moratórios conforme Manual de Cálculos da Justiça Federal, 
observada quanto aos juros a Lei nº 11.960, de 2009, a partir da sua vigência. 9. Honorários 
advocatícios de 10% da condenação, nos termos da Súmula nº 111 do STJ. 10. O benefício 
deve ser imediatamente implantado, em razão do pedido de antecipação de tutela, presentes 
que se encontram os seus pressupostos, com fixação de multa, declinada no voto, de modo 
a não delongar as respectivas providências administrativas de implantação do benefício 
previdenciário, que tem por finalidade assegurar a subsistência digna do segurado. 11. 
Apelação da parte-autora parcialmente provida, para conceder o benefício de aposentado-
ria por tempo de contribuição, a partir da data do cumprimento dos requisitos, nos termos 
do voto.” (TRF1 – AC nº 0000184-26.2008.4.01.3810, Des. Federal Jamil Rosa de Jesus 
Oliveira, Primeira Turma, e-DJF1 data de 24.02.2017)

No entanto, tenho que se afigura necessário o estabelecimento de 
algumas balizas não só para este caso concreto, em que se assenta o 
presente IAC, como para outros processos com tema semelhante que 
advirão. Explico.

O primeiro ponto que deve ser considerado é a questão do momento 
processual em que, por provocação da parte interessada ou de ofício, 
se aferirá o direito de reafirmação da DER, em face do implemento das 
condições do tempo de serviço especial ou comum após o ingresso da 
ação.

Nesse ponto, de acordo o Ministro Mauro Campbell Marques no 
julgado citado (RESP 1.657.631/RS), a contabilização das contribuições 
realizadas para efeitos de concessão da aposentadoria (especial ou por 
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tempo de contribuição) deve ser até o momento da entrega da prestação 
jurisdicional. E quando seria esse momento?

Conforme o eminente relator Des. Paulo Afonso, os fatos 
supervenientes devem ser avaliados no momento do julgamento, 
inclusive em grau recursal. Desse modo, consigno que, no meu sentir, 
esse momento passa a não ser mais a data do ajuizamento da ação 
ou mesmo da prolação de sentença no primeiro grau, mas quando do 
julgamento de eventual recurso de apelação e/ou remessa necessária.

Após esse momento processual, mostra-se inviável contemplar a 
reafirmação da DER, já que não se pode admitir nova discussão sobre 
a prova, mediante o adequado contraditório, quer por meio de petição 
específica, quer, quiçá, de embargos de declaração, porquanto restaria 
subvertida por completo a cronologia de atos do processo.

Cabe obtemperar, todavia, que somente no caso de algum provimento 
judicial oriundo dos tribunais superiores – em sede de recurso 
excepcional (RESP ou REXT) – determinando novo exame do feito 
na via ordinária, bem como eventual juízo de retratação do julgado, 
por força da sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão 
geral, resguardado o contraditório e com a devida consulta ao CNIS ou 
comprovação pela parte-autora da continuidade de laboro comum ou 
em atividade especial, poderá ser admitida a análise da reafirmação da 
DER.

Com essa compreensão e, notadamente, quando restarem preenchidas 
as condições de concessão da aposentadoria no curso do processo 
judicial, deve-se adotar como momento limitador para pronunciar a 
reafirmação da DER a data do julgamento de apelação ou remessa 
necessária.

O segundo ponto que entendo deve ser considerado para efeito de 
eventual reconhecimento da possibilidade da reafirmação da DER, quer 
em razão de pedido, quer mesmo de ofício pelo relator, é a necessidade 
de que conste dos autos prova modificativa e constitutiva (fato 
superveniente) no sentido de que, após o requerimento administrativo 
negado pelo INSS, bem como após o ajuizamento da ação, a parte-
autora da demanda, por continuar exercendo atividade especial 
ou comum, implementou, a posteriori (no curso da ação judicial), 
as condições de tempo de serviço necessárias para a concessão da 
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aposentadoria especial ou por tempo de contribuição.
Se essa prova modificativa e/ou constitutiva do direito ainda 

não houver sido juntada aos autos no primeiro grau até a sentença e 
continuar o segurado exercendo atividade laboral para completar tempo 
de serviço em atividade especial (aposentadoria especial) ou comum 
(para a de tempo de contribuição), deverá a parte interessada, na peça 
recursal ou em petição autônoma, quando o processo estiver no Tribunal, 
obrigatoriamente comprovar idoneamente – mediante PPPs, laudo, 
declaração da empresa etc. – o implemento inequívoco das condições 
temporais e das atividades, com o que, à luz do art. 493 do CPC e em 
momento anterior à inclusão do processo em pauta de julgamento, será 
intimado o INSS para contraditá-la e/ou falar nos autos, no caso de 
haver alguma inconsistência ou pendência no registro do CNIS.

O terceiro ponto a ser observado, na linha da proposição contida no 
voto do Des. Paulo Afonso, diz quanto ao cabimento da condenação do 
INSS em 10% de verba honorária das parcelas vencidas, a contar da data 
da reafirmação da DER, até a sentença ou o acórdão que reconhecer e 
conceder o direito à aposentadoria ao segurado.

A quarta baliza que entendo deva ser observada diz respeito aos 
juros de mora e à correção monetária. Embora não vislumbre que o 
INSS incorra em mora em tal circunstância, acompanho o eminente 
relator no sentido de que os juros e a correção monetária deverão ser 
calculados a contar da data em que reafirmada a DER.

O quinto ponto que trago ao debate é a hipótese de sentença de 
improcedência do pedido principal ou subsidiário, ou que apenas 
determina averbação do tempo reconhecido como efetivo laboro.

Com efeito, se, em face de pedido do segurado, no segundo 
grau de jurisdição, de ser reafirmada a DER para concessão de 
ATS ou aposentadoria especial, observadas as disposições do art. 
493 e parágrafo único do CPC, for reconhecido, no julgamento do 
recurso, o direito do autor tão somente à aposentadoria por tempo 
de contribuição (proporcional ou integral) ou mesmo por idade rural 
ou urbana (art. 48 da Lei 8.213/91), haverá óbice à concessão – com 
reafirmação da DER da aposentadoria especial – se as condições 
necessárias para tal benefício vierem a ser implementadas em momento 
processual posterior ao julgamento do recurso, pois, nos termos em que 
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proponho, a reafirmação da DER só é possível até o julgamento no 
segundo grau e uma única vez.

Afora isso, no caso de a parte obter do INSS no curso da ação 
judicial outro benefício previdenciário, v.g. aposentadoria por tempo de 
contribuição, rural ou urbana, e desde que objeto de pleito subsidiário 
ou sucessivo, somente é possível, de ofício, reafirmar a DER de 
aposentadoria especial (caso preenchidos os requisitos no segundo 
grau) se houver, antes do julgamento, desistência manifesta daquele 
benefício anteriormente deferido.

Cabe reforçar que, nas ações protocoladas a partir do julgamento 
do presente IAC, não obtendo êxito na esfera administrativa, os 
interessados deverão fazer constar na inicial, além dos indispensáveis 
fundamentos jurídicos e probatórios (continuidade de laboro em 
condições especiais ou comum no curso da ação judicial), pedidos 
expressos de ser reafirmada a DER para os benefícios principal ou 
sucessivamente pretendidos.

Entendo adequadas tais matizações, por ora, para a resolução do caso 
concreto, bem como para fixar a uniformização da questão de direito 
(Reafirmação da DER) pela via do presente IAC, que, aliás, deve ser 
amplamente divulgado no âmbito desta Corte e da Justiça Federal da 
4ª Região.

Por fim, observo que, após a decisão final desta 3ª Seção, quanto 
à uniformização de entendimento sobre a questão de direito ora em 
análise, deve ser examinado (decidido) o caso concreto, pelo relator do 
acórdão, conforme determina o § 2º do art. 947 do CPC:

“§ 2º O órgão colegiado julgará o recurso, a remessa necessária ou o processo de com-
petência originária se reconhecer interesse público na assunção de competência.”

Ante o exposto, voto por admitir o incidente de assunção de 
competência para firmar o entendimento de ser cabível a reafirmação 
da DER até, no máximo, a data do julgamento da apelação ou remessa 
necessária no segundo grau de jurisdição, conferindo-se efeito ablativo 
desta decisão para a resolução do caso concreto, ainda neste julgamento.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5046679-38.2016.4.04.9999/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelada: Marli Alves

Advogado: Dr. Miguel de Nicollelli Neto

EMENTA

Previdenciário. Aposentadoria especial da pessoa portadora de 
deficiência (LC 142/13). Tempo de atividade. Expedição de certidão de 
tempo de contribuição.

1. A Constituição Federal traz regime jurídico previdenciário especial 
para a pessoa portadora de deficiência, ao autorizar a adoção de critérios 
diferenciados para a concessão de sua aposentadoria.

2. A Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com 
Deficiência (Decreto nº 6.949/09) desfruta de status constitucional, 
verdadeiro tratado constitucionalizado, que irradia os seus efeitos para 
as normas infraconstitucionais.

3. Para a concessão da aposentadoria especial, além de ostentar a 
qualidade de segurado e contar com a respectiva carência, devem ser 
preenchidos os requisitos do art. 3º da Lei Complementar nº 142/13.

4. Além disso, a Lei Complementar nº 142/13 autoriza a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com 
deficiência relativo à filiação ao RGPS ou ao regime próprio de 
previdência do servidor público, devendo os regimes compensar-se 
financeiramente (art. 9º, II).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, negar provimento à apelação do INSS e não conhecer da 
remessa necessária, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas 
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de março de 2017.
Des. Federal João Batista Pinto Silveira, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Trata-se de 
ação proposta por Marli Alves em face do INSS para que seja efetuada a 
revisão do seu benefício de aposentadoria especial da pessoa portadora 
de deficiência de modo a excluir o período de tempo de contribuição 
excedente, bem como determinar que a autarquia expeça a respectiva 
certidão de tempo de contribuição para que o período possa ser 
aproveitado no Regime Próprio de Previdência Social.

Na contestação, o INSS alega, em síntese, que a autora não preenche 
o requisito da condição de pessoa com deficiência para o recebimento do 
benefício e, por essa razão, não possui direito à contagem diferenciada 
de tempo.

Por se tratar de questão estritamente jurídica, não houve dilação 
probatória.

A sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido para 
condenar o INSS a revisar o benefício e excluir do cálculo do tempo 
de contribuição o período excedente ao necessário para concessão da 
aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência e determinar 
que a autarquia emita a certidão requerida pela parte-autora.

Apela o INSS. Reitera os argumentos da contestação e aduz, em 
síntese, que não estão presentes os requisitos para a concessão da 
aposentadoria especial da pessoa com deficiência.

É o breve relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira:

1 – Remessa necessária

A despeito da Súmula 490 do STJ, não conheço da remessa necessária 
no caso em exame. É que a expressão econômica da presente demanda, 
ainda que a sua eficácia preponderante não seja condenatória, não atinge 
o patamar monetário estabelecido pelo novo Código de Processo Civil 
(art. 496, § 3º, CPC/15).
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2 – Aposentadoria especial da pessoa portadora de deficiência

A Constituição Federal traz regime jurídico previdenciário especial 
para a pessoa portadora de deficiência, ao autorizar a adoção de critérios 
diferenciados para a concessão de sua aposentadoria (art. 201, § 1º, com 
redação dada pela Emenda Constitucional nº 47/05).

E, antes mesmo da regulamentação infraconstitucional do tema, o 
Brasil, ciente de que “uma convenção internacional geral e integral 
para promover e proteger os direitos e a dignidade das pessoas com 
deficiência prestará significativa contribuição para corrigir as profundas 
desvantagens sociais das pessoas com deficiência e para promover 
sua participação na vida econômica, social e cultural, em igualdade 
de oportunidades, tanto nos países em desenvolvimento como nos 
desenvolvidos”, promulgou a Convenção de Nova York – Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto 
nº 6.949/09). A citada norma, dentre tantos outros elementos protetivos, 
expressamente aponta que os Estados-partes devem promover o pleno 
exercício dos direitos humanos e das liberdades fundamentais das 
pessoas com deficiência (art. 4º, 1), assegurando, inclusive, acesso aos 
programas e benefícios de aposentadoria (art. 28).

A proteção desse segmento da sociedade foi considerada tão cara que 
a Convenção de Nova York desfruta de status constitucional, visto que 
aprovada por meio do mesmo rito das emendas à Constituição (art. 5º, 
§ 3º, CF/88). Realmente, na esteira da jurisprudência do STF, é possível 
referir que se trata de um verdadeiro tratado constitucionalizado. E 
nem poderia ser diferente, já que os seus valores são harmônicos com as 
intenções do constituinte originário, máxime a redução das desigualdades 
e a promoção do bem de todos, “sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação” (art. 3º, 
IV, CF/88). A condição de deficiência como instrumento negativamente 
discriminatório causa repulsa ao anseio de proteção da vida digna, 
corolário da própria dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF/88). 
Espera-se, no mínimo, que aquele que possua algum impedimento de 
longo prazo – de natureza física, mental, intelectual ou sensorial – 
que dificulte a sua participação em sociedade tenha acesso aos meios 
necessários à redução dessa desigualdade provocada.
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Nessa linha, a Lei Complementar nº 142/13, conferindo aplicabilidade 
imediata ao art. 201, § 1º, da CF/88, regulamentou a aposentadoria 
da pessoa com deficiência segurada do Regime Geral de Previdência 
Social. Trata-se de verdadeira adaptação do sistema previdenciário às 
necessidades próprias desse segmento da sociedade. Para a concessão 
da aposentadoria, além de ostentar a qualidade de segurado e contar 
com a respectiva carência, devem ser preenchidos os requisitos do art. 
3º da LC 142/13, verbis:

“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.”

Com efeito, o grau de deficiência é fator determinante para aferir o 
tempo de contribuição necessário à aposentação. Quanto maior for o 
grau de deficiência, maior será a facilidade na obtenção do benefício. 
Para identificação da gravidade da deficiência, deverá ser realizada 
perícia própria (art. 5º, LC 142/13).

A própria Lei Complementar nº 142/13 também autoriza a contagem 
recíproca do tempo de contribuição na condição de segurado com 
deficiência relativo à filiação ao RGPS ou ao regime próprio de 
previdência do servidor público, devendo os regimes compensar-se 
financeiramente (art. 9º, II).

Esse é o contorno normativo do caso em tela.

3 – Caso concreto: extensão do pedido de revisão

No caso dos autos, verifica-se que a segurada formulou pedido de 
“aposentadoria da pessoa com deficiência por tempo de contribuição” 
(e. 11, pet2, fl. 02). O pedido realmente foi processado pelo INSS como 
aposentadoria especial da pessoa com deficiência, como dão conta 
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variados documentos do processo administrativo (vide, p. ex., e. 1, 
pet3, fl. 08).

Houve, no curso do processo administrativo, após agendamento 
(e. 11, pet3, fl. 11), a realização de perícia, e o próprio INSS atestou 
que a segurada possuía uma deficiência moderada (e. 11, pet3, fl. 18), 
inclusive aferindo o período inicial da deficiência e a pontuação. Ocorre 
que, por ocasião do cômputo do tempo de contribuição para a concessão 
do benefício, o INSS inseriu todo o período contributivo, e não apenas 
aquele necessário à concessão da aposentadoria.

Registre-se que, como foi identificada a deficiência moderada, a 
segurada faz jus à aposentadoria especial desde que conte com 24 anos 
de tempo de contribuição (art. 3º, II, LC 142/13 – acima transcrito). A 
autarquia calculou 38 anos, 6 meses e 14 dias (inclusive como tempo de 
contribuição especial – e. 11, pet3, fl. 19).

Essa digressão é necessária em razão do seguinte: a ação proposta 
pela segurada tem por único e exclusivo propósito a exclusão do 
tempo excedente, com a consequente expedição de certidão de tempo 
de contribuição do ventilado período. Não se busca, aqui, revolver 
os pressupostos necessários à concessão da aposentadoria especial 
concedida e muito menos rediscutir o acerto ou não da perícia então 
realizada. Diferente do alegado pelo INSS, não se trata de obter a 
concessão de um benefício diverso. Isso porque a autarquia deferiu o 
pedido de aposentadoria especial da segurada (não foi concedida uma 
aposentadoria por tempo de contribuição ordinária). Ela o fez, porém, 
sem atentar para o tempo de contribuição exigido.

Nesse contexto fático, é nítido que a segurada possui direito à 
exclusão do tempo excedente, com a devida expedição da certidão de 
tempo de contribuição, consoante tranquila jurisprudência desta Corte. 
A propósito:

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CER-
TIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO FRACIONADA. É perfeitamente possível a 
emissão de certidão de tempo de serviço fracionada, nos termos do Decreto 3.668/2000 
(precedentes do STJ).” (TRF4, 5003680-51.2014.404.7118, Sexta Turma, relator João 
Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 03.02.2016)

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE URBANA. ATIVIDADES 
URBANAS CONCOMITANTES. FRACIONAMENTO DE CERTIDÃO DE TEMPO DE 
CONTRIBUIÇÃO. POSSIBILIDADE. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. CONCES-
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SÃO DO BENEFÍCIO. TUTELA ESPECÍFICA. 1. A possibilidade de fracionamento de 
períodos laborados no RGPS e no RPPS é admitida, nos termos da legislação regulamentar 
(Decreto nº 3.048/99, na redação conferida pelo Decreto nº 3.668/2000). A norma previ-
denciária não impede a percepção de duas aposentadorias em regimes distintos, quando 
os tempos de serviços realizados em atividades concomitantes sejam computados em cada 
sistema de previdência, uma vez que tenha havido a respectiva contribuição para cada um 
deles, como no caso concreto. 2. Para a concessão de aposentadoria por idade, no regime 
urbano, 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 180 no regime da LBPS, de acordo com o art. 25, inciso II, da Lei 
nº 8.213/91). 3. Restando comprovado nos autos o requisito etário e o exercício da atividade 
laborativa urbana no período de carência, há de ser concedida a aposentadoria por idade, no 
regime urbano, à parte-autora a contar da data do requerimento administrativo do benefício, 
nos termos da Lei nº 8.213/91, desimportando se depois disso houve perda da qualidade de 
segurado (art. 102, § 1º, da LB). 4. 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. 461 do CPC, sem a necessidade de um processo executivo 
autônomo (sine intervallo).” (TRF4, AC 5013468-93.2012.404.7107, Sexta Turma, relator 
João Batista Pinto Silveira, juntado aos autos em 27.03.2014)

“PREVIDENCIÁRIO. EXERCÍCIO CONCOMITANTE DE ATIVIDADES VINCU-
LADAS AO RGPS E AO REGIME PRÓPRIO. EMPREGADO E SERVIDOR PÚBLICO. 
CONTAGEM RECÍPROCA. FRACIONAMENTO DO PERÍODO VINCULADO AO 
RGPS. ACUMULAÇÃO DOS BENEFÍCIOS. POSSIBILIDADE.

1. O exercício simultâneo de atividades vinculadas a regime próprio e ao regime geral, 
havendo a respectiva contribuição, não obstaculiza o direito ao recebimento simultâneo de 
benefícios em ambos os regimes.

2. O período contributivo não considerado para fins de contagem recíproca pode ser 
utilizado para postulação de benefício no próprio RGPS, já que não há vedação da acumu-
lação de benefícios em regimes previdenciários diversos.

3. Embargos de declaração acolhidos.” (EDAC nº 385.801, Processo nº 2000.71.04.000005-
2/RS, Quinta Turma, relator Juiz Federal Luiz Carlos Cervi – convocado, por maioria, DJU, 
Seção 2, de 23.07.2003, p. 243)

“PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE 
SERVIÇO. PERÍODO FRACIONADO. ART. 5º, XXXIV, CF-88.

Não é possível à autarquia previdenciária estabelecer limitações à expedição de 
certidões de tempo de serviço, como a impossibilidade de fornecer certidão de perío-
dos fracionados, quando a Constituição Federal não o faz.” (TRF/4ª Região, AMS nº 
1999.04.01.078170-1/SC, Quinta Turma, rel. Juíza Maria Lúcia Luz Leiria, DJU, Seção 
2, de 01.03.2000)

“MANDADO DE SEGURANÇA. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PERÍODO 
FRACIONADO. POSSIBILIDADE.

Mesmo tendo-lhe sido concedida aposentadoria, no âmbito do RGPS, o segurado tem 
direito à expedição, pelo INSS, de certidão relativa a tempo de serviço que não foi considerado 
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no momento da concessão do benefício.” (TRF/4ª Região, REO nº 97.0438495-5/RS, Sexta 
Turma, rel. Juiz Federal Sebastião Ogê Muniz, DJU, Seção II, de 17.05.2000) (destacado)

Nesse panorama, entendo que não merece reparos a sentença do juiz 
de primeiro grau quanto à solução do mérito da causa.

4 – Dispositivo

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INSS e 
não conhecer da remessa necessária, nos termos da fundamentação.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Salise Monteiro Sanchotene: Após pedi-
do de vista para melhor exame, acompanho o e. relator, acrescentando 
as seguintes razões de decidir.

Não é de agora que a jurisprudência pátria pacificou entendimento 
no sentido de que é possível a expedição, no âmbito do Regime Geral de 
Previdência Social (RGPS), de certidão de tempo de serviço/contribuição 
(CTC) relativa a períodos fracionados, inclusive envolvendo tempo de 
contribuição que não foi considerado no momento da concessão do 
benefício.

A questão que se coloca nos presentes autos, contudo, é um pouco 
diferente.

Trata-se da possibilidade, ou não, de decotar o tempo de contribuição 
já utilizado para a concessão de benefício, ao argumento de que parte 
dele não seria necessária.

Ou seja, na primeira situação, a mais comum, o período sobre o 
qual se quer a expedição de certidão não integra a aposentadoria; na 
segunda hipótese, é parte integrante do ato de concessão, ainda que seu 
cômputo seja desnecessário. Vale dizer, houvesse o segurado requerido 
o benefício sem nunca ter exercido atividade laboral no período em 
questão, a aposentadoria teria sido concedida da mesma forma.

Todavia, independentemente das considerações acima, há uma 
particularidade no caso dos autos que é fundamental para o deslinde 
da questão: o ato de concessão do benefício não se havia encerrado 
quando a autora requereu a indigitada certidão.

Requerida em 17.02.2014 a aposentadoria de pessoa com deficiência 
por tempo de contribuição prevista na LC 142/2013 e apurado ser a 
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autora portadora de deficiência moderada, o que, na esteira do art. 3º, II, 
daquele diploma legal, lhe assegura o direito à concessão com base em 
24 anos de tempo de contribuição, a autarquia deferiu-lhe o benefício 
em 10.06.2014. Utilizou, contudo, todo o tempo de contribuição da 
autora, 38 anos, 6 meses e 14 dias (vide carta de concessão – evento 1, 
OUT10).

Conforme revelam o resumo de tempo de contribuição expedido 
pelo INSS no procedimento administrativo (evento 1, OUT9; evento 
11, PET3, fl. 19) e o CNIS (evento 11, PET2, fl. 19), a autora trabalhou 
de 04.08.1975 a 17.04.2006 na Apae do Município de Sertanópolis/PR; 
de 25.02.1986 a 17.02.2014, para o Município de Sertanópolis, como 
celetista; e de 17.04.2006 em diante, como servidora estatutária da Se-
cretaria de Educação do Estado do Paraná. O INSS considerou os dois 
primeiros períodos para a concessão do benefício, sendo que o período 
concomitante (25.02.1986 a 17.04.2006) foi considerado como de ativi-
dades primária e secundária no cálculo do salário de benefício. Portan-
to, de 04.08.1975 a 17.02.2014, são 38 anos, 6 meses e 14 dias de tempo 
de contribuição comum, sem cômputo de tempo ficto (atividade espe-
cial), aliás inexistente. O período como estatutária não foi considerado.

A autora, tempestivamente, recorreu (evento 1, OUT14), alegando 
que não seria necessário utilizar todos os períodos contributivos e 
requerendo fosse decotado o interregno de 04.08.1975 a 16.02.1990, 
bem como expedida a respectiva certidão de tempo de contribuição 
(CTC) para fins de utilização em regime próprio de previdência.

Ao recurso foi negado provimento (evento 1, OUT15).
Ora, reza o art. 305 do Decreto 3.048/1999 (Regulamento da 

Previdência Social):
“Art. 305. Das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários caberá re-

curso para o CRPS, conforme o disposto neste regulamento e no regimento interno do CRPS.
§ 1º É de trinta dias o prazo para interposição de recursos e para o oferecimento de con-

trarrazões, contados da ciência da decisão e da interposição do recurso, respectivamente.”

Isso por expressa delegação do art. 126 da Lei 8.213/91:
“Art. 126. Das decisões do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS nos processos 

de interesse dos beneficiários e dos contribuintes da seguridade social caberá recurso para 
o Conselho de Recursos da Previdência Social, conforme dispuser o regulamento.”

Portanto, a autora não se conformou com os critérios e/ou elementos 
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utilizados para a concessão do benefício, recorrendo, conforme lhe 
faculta a legislação previdenciária, no prazo estabelecido no § 1º do art. 
305 do regulamento (30 dias).

Dessa forma, impediu a estabilização (perfectibilização) do ato 
administrativo de concessão, mantendo-o aberto à discussão.

Ademais, a insurgência foi feita na primeira oportunidade dada à 
autora de inteirar-se a respeito dos critérios e elementos que estavam 
sendo considerados para a concessão e o cálculo do benefício. Somente 
quando recebeu a carta de concessão pôde verificar qual o tempo de 
contribuição reconhecido pela autarquia e quanto dele foi utilizado no 
benefício (evento 11, PET3, fl. 36; evento 11, PET4). Constatando a 
desnecessidade de utilização de mais de 38 anos quando apenas 24 
seriam suficientes, bem como no cálculo do benefício não ter havido 
incidência do fator previdenciário (evento 1, OUT10), recorreu 
tempestivamente, conforme, repito, faculta-lhe o regulamento.

É importante ressaltar que o INSS tem o dever de orientar e esclarecer 
o segurado acerca dos seus direitos e dos meios de exercê-los, consoante 
dispõe o art. 88, caput, da LBPS:

“Art. 88. Compete ao Serviço Social esclarecer aos beneficiários seus direitos sociais 
e os meios de exercê-los e estabelecer conjuntamente com eles o processo de solução dos 
problemas que emergirem da sua relação com a Previdência Social, tanto no âmbito interno 
da instituição como na dinâmica da sociedade.”

Também releva ponderar que a autarquia não desconhecia que a 
autora, a partir de 17.04.2006, tornara-se servidora pública estatutária do 
Estado do Paraná, pois integra o processo administrativo de concessão 
informação do CNIS nesse sentido, como já referido, inclusive com 
menção aos valores dos vencimentos recebidos do órgão público 
(evento 11, PET2, fl. 19).

Assim, cabia ao INSS comunicar o fato à autora e prestar-lhe todos os 
esclarecimentos, inclusive relativos à possibilidade de aproveitamento 
do tempo de contribuição excedente para fins de futura aposentação 
no regime estatutário. Poderia, também, ter-lhe concedido o benefício 
consignando o cômputo somente dos períodos contributivos necessários, 
procedimento corriqueiro, conforme revela a casuística dos processos 
judiciais que chegam a esta Corte.

Contudo, se assim não o fez, deveria ter acolhido o recurso da autora, 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 331

pois esta tempestivamente se insurgiu na primeira oportunidade após 
ter conhecimento dos critérios e elementos utilizados na concessão. 
Registre-se, novamente, que o recurso tempestivamente interposto 
impede a estabilização do ato administrativo concessório do benefício, 
mantendo a possibilidade de discussão acerca de qualquer aspecto 
relativo a critérios, elementos de cálculo e, por óbvio, períodos 
contributivos utilizados.

Assim, a justificativa encontrada pela autarquia para rejeitar o 
recurso da autora, invocando o § 13 do art. 130 do Regulamento da 
Previdência Social (“em hipótese alguma será expedida certidão de 
tempo de contribuição para período que já tiver sido utilizado para 
a concessão de aposentadoria, em qualquer regime de previdência 
social”), não se aplica à situação descrita, pois o procedimento de 
concessão do benefício ainda não se encerrara, o que somente ocorreu 
no momento da decisão definitiva no âmbito administrativo, contrária 
à pretensão da segurada. A partir de então perfectibilizou-se o ato de 
concessão e começou a fluir o prazo decadencial para o ajuizamento de 
ação judicial (que ainda não se escoou), visando a reclamar o direito a 
que entende fazer jus.

Portanto, não estando em discussão o próprio direito à aposentadoria 
de deficiente, bem como o grau de deficiência e o tempo de contribuição 
necessário, e, ainda, não tendo havido duplicidade de cômputo de 
períodos concomitantes, entendo que a discussão acerca dos períodos 
necessários para a concessão do benefício e a possibilidade de 
expedição de CTC não se encerrou, pois a autora recorreu em tempo 
hábil, impedindo a estabilização do ato administrativo de concessão. 
Ante tais premissas, tenho que a solução dada pelo e. relator é a mais 
adequada à solução da controvérsia.

Portanto, acompanho o bem lançado voto de Sua Excelência, com o 
acréscimo de fundamentação supra.

Ante o exposto, voto por negar provimento à apelação do INSS e não 
conhecer da remessa necessária.
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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0001438-87.2015.4.04.0000/SC

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

Autora: Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC
Advogada: Procuradoria Regional Federal da 4ª Região

Réu: Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições 
Públicas de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina – Sintufsc

Advogados: Dr. Guilherme Belem Querne e outros

EMENTA

Ação rescisória. Direito Administrativo e Processual Civil. Servidores 
públicos. Ação coletiva. Sindicato. Quintos. Abril/1998 a setembro/2001. 
MP nº 2.225-45/2001. Violação a literal disposição de lei. Matéria 
constitucional. Inovação. Tema infraconstitucional. Interpretação. 
Controvérsia nos tribunais. Súmula nº 343 do STF. Nova leitura. 
Uniformização jurisprudencial. Impossibilidade. Ação. Improcedência.

1. Ação rescisória visando à desconstituição de acórdão lançado 
pela 4ª Turma desta Corte, por meio do qual restou mantida a sentença 
que reconheceu o direito dos servidores públicos federais substituídos 
por sindicato aos quintos entre abril/98 e setembro/2001, na forma da 
MP nº 2.225-45/2001.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017336

2. A demanda desconstitutiva foi proposta ainda na vigência do 
CPC/73, tendo sido fundamentado o pedido na hipótese de violação a 
literal disposição de lei (inciso V, art. 485, CPC/73), com indicação, na 
qualidade de violados, dos seguintes preceptivos: artigos 2º, 5º, inciso 
XXXVI, 37, 40, 62 e 63, incisos I e II, todos da Constituição Federal; 
além dos artigos 2º, § 3º, da LINDB – antiga LICC; 15, §§ 1º e 2º, da 
Lei nº 9.527/97; e 3º, incisos I e II e parágrafo único, e 5º da Lei nº 
9.624/98.

3. Sobre o cabimento da ação rescisória, embora embasada 
substancialmente em hipótese de violação à literalidade de 
dispositivos constitucionais, percebe-se, no curso da ação de origem, 
debate unicamente de cunho infraconstitucional, a revelar flagrante 
descompasso entre a petição inicial da rescisória e o acórdão que se 
pretende rescindir, denotando inovação processual.

4. Mesmo que não fosse assim, à luz da Súmula nº 343 da 
jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, redigida no 
sentido de que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição 
de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de 
interpretação controvertida nos tribunais”, é preciso considerar sobre as 
apreciações levadas a efeito pelo Tribunal Pleno da Corte Suprema no 
RE nº 590.809/RS, em 22.10.2014, relator o Ministro Marco Aurélio, 
e na AR nº 2.370, em 22.10.2015, relator o saudoso Ministro Teori 
Zavascki.

5. Nesses julgados, o STF afirmou a impropriedade do manejo da 
ação rescisória para a uniformização jurisprudencial, em especial da 
sua jurisprudência.

6. Ao que se percebe da presente hipótese, o acórdão rescindendo 
representa solução alcançada a demanda coletiva proposta por sindicato, 
visando a reconhecer aos substituídos, servidores públicos federais da 
UFSC, o direito aos quintos entre abril/98 e setembro/2001, na forma 
da MP nº 2.225-45/2001. Nessa linha, é importante rememorar que o 
tema passou a ser abordado na seara administrativa imediatamente após 
a edição da aludida medida provisória, tendo alcançado em seguida a 
sua etapa judicial, com pacificação do veredicto pela procedência do 
pedido no Superior Tribunal de Justiça e neste Regional, conforme bem 
evidenciam os arestos transcritos no próprio acórdão rescindendo, já 
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no ano de 2007. Em 2012, a questão logrou cristalização em recurso 
repetitivo no STJ na sede do REsp nº 1.261.020, relator o Ministro Mauro 
Campbell Marques. Após longo período de recusa por parte do STF em 
apreciar a matéria, por considerar o tema de índole infraconstitucional 
(v.g. RE nº 747.916, relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, 
julgado em 05.08.2014), em 19.03.2015, após prévia afetação da 
questão como de repercussão geral em 19.05.2011, a colenda Corte, 
em Tribunal Pleno, decidiu o seu mérito pela impossibilidade da 
incorporação dos quintos, no RE nº 638.115, relator o Ministro Gilmar 
Mendes. Em 18.05.2015, a UFSC propôs esta ação rescisória, pugnando 
pela observação do referido precedente firmado pelo STF.

7. Evidencia-se que a presente demanda desconstitutiva busca 
exatamente a “rescisão de julgado fundamentado em corrente 
jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão 
rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo 
Supremo”, nos precisos termos da ementa do aludido julgado paradigma, 
possibilidade de rescisão recusada pelo STF, “na consideração de 
que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua 
jurisprudência”.

8. Não se desconhece a sutil distinção dos casos no tocante à qualidade 
da apreciação levada a cabo pelo STF. Nos arestos destacados, a colenda 
Corte tinha posição firmada sobre o mérito das ações, respeitantes ao 
direito ao creditamento de IPI. Aqui, o STF deixou de conhecer do 
mérito por considerar a matéria de natureza infraconstitucional.

9. Registra-se, entretanto, que tal circunstância não é suficiente para 
afastar o descabimento da ação rescisória na hipótese ora versada, uma vez 
que a apreciação no sentido de afirmar ser de cunho infraconstitucional 
o tema não deixa de incorporar o conjunto da jurisprudência da Corte 
Suprema.

10. Ademais, a substancial semelhança dos casos deve aproximar 
as soluções, no sentido de resguardar a coisa julgada e a segurança 
jurídica por ela alcançada de tais investidas por meio de ação rescisória, 
motivadas pela alteração jurisprudencial do STF após longa data de 
pacificação, bem assim pelo conhecimento dos feitos na condição 
de expressivos de tema constitucional, depois de demorada recusa 
externada pela colenda Corte.
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11. Da essência da Súmula nº 343 do STF resulta a busca pela 
preservação da coisa julgada formada em contexto de razoabilidade 
interpretativa, embora a controvérsia nos tribunais. No caso em exame, 
houve mais do que isso, houve efetiva pacificação do tema por longa 
data, o que recomenda a manutenção da coisa julgada verificada nesse 
contexto.

12. Ação rescisória julgada improcedente.

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, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2017.
Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler, Relatora para o acórdão.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Trata-se 
de ação rescisória ajuizada pela Universidade Federal de Santa Catarina 
– UFSC em face do Sindicato de Trabalhadores em Educação das 
Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina 
– Sintufsc, objetivando rescindir acórdão proferido pela 4ª Turma, em 
ação ordinária de nº 2006.72.00.009709-0.

Em suas razões, sustenta a UFSC, em síntese, que houve violação 
expressa a disposição de lei, incidindo na hipótese o art. 485, V, do 
CPC. Assevera que houve ofensa ao art. 5º, XXXVI, combinado com 
o art. 40, ambos da Constituição Federal, uma vez que não há direito 
adquirido em face de regime jurídico, ferindo os princípios da legalidade 
e da indisponibilidade do interesse público. Aduz a inaplicabilidade 
da Súmula nº 343 do STF. Argumenta que a violação alegada restou 
devidamente reconhecida pelo STF no julgamento do RE 638.115, 
que declarou incompatível com a Constituição Federal a interpretação 
veiculada por meio da decisão objeto desta ação rescisória.

Citada, a parte-ré ofertou contestação, sustentando a improcedência 
do pedido.
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O Ministério Público Federal apresentou promoção, opinando pela 
procedência da ação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: 
Registro inicialmente que o prazo decadencial para a propositura de 
ação rescisória, de acordo com o entendimento que prevalece nesta 
Corte, tem início após o trânsito em julgado da última decisão tomada 
no processo. É irrelevante, assim, que o tema objeto da pretensão 
rescisória não tenha sido debatido até a instância final.

Nesse sentido é também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. SÚMULA 401 
DO STJ. JULGAMENTO DO ÚLTIMO RECURSO, AINDA QUE INTEMPESTIVO, 
RESSALVADA A HIPÓTESE DE MÁ-FÉ DO RECORRENTE. INTELIGÊNCIA DO 
ART. 495 DO CPC, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DE SEGURANÇA JURÍDICA, BOA-FÉ, 
ECONOMIA PROCESSUAL E DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. O processo é instrumento de solução de litígios, que deve garantir às partes um 
desenrolar tranquilo de sua cadeia de atos. A surpresa e a instabilidade não agregam à 
pacificação social.

2. Estabelecer que o prazo para a ação rescisória teria início antes do último pronuncia-
mento judicial sobre a admissibilidade do recurso interposto geraria situação de inegável 
instabilidade no desenrolar processual, exigindo da parte o ajuizamento de ação rescisória 
‘condicional’, fundada na eventualidade de uma coisa julgada cuja efetiva ocorrência ainda 
não estaria definida.

3. O ajuizamento de ação rescisória antes mesmo de finda a discussão sobre a tempes-
tividade de recurso interposto atenta contra a economia processual.

4. A extemporaneidade do recurso não obsta a aplicação da Súmula 401 do STJ (O 
prazo decadencial da ação rescisória só se inicia quando não for cabível qualquer recurso 
do último pronunciamento judicial), salvo na hipótese de má-fé do recorrente.

5. Embargos de divergência providos.” (EREsp 1.352.730/AM, rel. Ministro Raul 
Araújo, Corte Especial, julgado em 05.08.2015, DJe 10.09.2015)

O novo Código de Processo Civil, a propósito, consagra o 
entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça:

“Art. 975. O direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em 
julgado da última decisão proferida no processo.

§ 1º Prorroga-se até o primeiro dia útil imediatamente subsequente o prazo a que se 
refere o caput, quando expirar durante férias forenses, recesso, feriados ou em dia em que 
não houver expediente forense.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017340

§ 2º Se fundada a ação no inciso VII do art. 966, o termo inicial do prazo será a data de 
descoberta da prova nova, observado o prazo máximo de 5 (cinco) anos, contado do trânsito 
em julgado da última decisão proferida no processo.

§ 3º Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para 
o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir 
do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão.”

Não há óbice processual, sob esse aspecto, à propositura da rescisória.
Alega-se violação de literal dispositivo de lei, prevista no art. 485, 

V, do CPC.
Ensina Sérgio Gilberto Porto na obra Comentários ao Código de 

Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v. 6, Arts. 444 
a 495. p. 318-319:

“1. Conceito e compreensão – Ideia que tem gerado polêmica no meio jurídico diz 
respeito à perfeita compreensão do que representa o conceito de ‘literal disposição de 
lei’. De logo, cumpre ressaltar que o verbete 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal 
preocupou-se com o assunto e enunciou que não cabe ação rescisória quando a decisão 
rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida. Não poderia 
ser diversa a compreensão expedida pelo Pretório Excelso, uma vez que somente a ofensa 
literal, flagrante, é que autoriza o pedido de rescisão do julgado. Por lei, entretanto, deve ser 
compreendida toda e qualquer norma, no seu sentido mais amplo, desde as constitucionais 
até os atos normativos que deveriam ter sido aplicados e não o foram, tenham conteúdo 
material ou processual. Admite-se, inclusive, a ação rescisória quando há violação de norma 
jurídica estrangeira, desde que deva ser aplicado à espécie o direito de outro país.

É oportuno, outrossim, esclarecer que não deve ser cogitado da justiça ou injustiça da 
interpretação emprestada à lei na decisão, visto que esta é uma questão axiológica, mas, 
sim, se a decisão afrontou ou não diretamente texto legal e se tal afronta influenciou deci-
sivamente no resultado da demanda, podendo a correta aplicação modificar o julgamento. 
Nessa linha, cumpre, ainda, ressaltar que a decisão que violou jurisprudência ou súmula 
não é capaz de ensejar a ação rescisória, já que a hipótese é limitada à afronta literal de lei.

É necessário, pois, que se identifique o desprezo do julgador para com uma lei que regula 
a matéria (error in procedendo) sob exame, importando tal conduta em verdadeiro atentado 
à ordem jurídica, ou se a decisão é repulsiva a lei (error in judicando).”

Dito isso, convém registrar que, segundo estabelece a Súmula 343 
do Supremo Tribunal Federal, verbis:

“Súmula 343 do STF – Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, 
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida 
nos tribunais.”

Como sabido, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal “no sentido da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a 
matéria versada nos autos for de cunho constitucional, mesmo que a 
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decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em interpretação 
controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal 
Federal” (RE 567.765 AgR, relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira 
Turma, julgado em 16.04.2013, Acórdão Eletrônico, DJe-083, divulg. 
03.05.2013, public. 06.05.2013).

É verdade que, ao apreciar o RE 590.809, a Suprema Corte 
aparentemente mitigou a não aplicação do verbete acima transcrito em 
questões constitucionais. Segue a ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, 

não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da juris-
prudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.

O verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, 
inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre 
o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, 
óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (RE 590.809, relator(a): Min. 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão 
Geral – mérito, DJe-230, divulg. 21.11.2014, public. 24.11.2014)

Continua, contudo, de regra, inaplicável a Súmula 343 em matéria 
constitucional, como deixou claro o Ministro Teori Zavascki ao apreciar 
a AR 2.370. Como esclareceu S. Exa. o que afirmou o Supremo Tribunal 
Federal é que a superveniente modificação da sua jurisprudência não 
autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para 
desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente 
no próprio STF. Segue a ementa:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA 
DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCI-
SÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO.

1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO AURÉ-
LIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial modificação 
da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada em 
ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra questão: ante a 
controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não 
da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à 
época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente 
firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na consideração de que a ação 
rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência.
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2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua 
jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de 
IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse 
fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme 
jurisprudência até então vigente no próprio STF.

3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros do art. 
20, § 4º, do CPC.

4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo regimental da demandada parcial-
mente provido.” (AR 2.370 AgR, relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado 
em 22.10.2015, Processo Eletrônico, DJe-225, divulg. 11.11.2015, public. 12.11.2015)

Somente nesses limites, portanto, quando há alteração de 
entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, é que não 
se mostra possível a propositura de ação rescisória, para desconstituir 
decisão anterior ao precedente que firmou a nova orientação.

Quanto à matéria de fundo, tenho que merece guarida a pretensão 
fulcrada em alegada violação a literal dispositivo de lei.

Por maioria dos votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal 
deu provimento ao RE 638.115, reconhecendo a impossibilidade da 
incorporação de quintos por servidores públicos em função do exercício 
de funções gratificadas no período de 8 de abril de 1998, data do início 
da vigência da Lei 9.624/98, até 5 de setembro de 2001, data referente 
ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, in verbis:

“Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de 
quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre 
a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraor-
dinário provido.” (RE 638.115, relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 
em 19.03.2015, Processo Eletrônico, DJe-151, divulg. 31.07.2015, public. 03.08.2015)

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes, relator do acórdão, assim se 
manifestou:

“[...]
A decisão recorrida baseou-se no entendimento segundo o qual a Medida Provisória 

2.225-45, de 2001, especificamente o seu art. 3º, permitiu a incorporação dos quintos no 
período de 08.04.1998 (edição da Lei 9.624/98) até 04.09.2001, data de sua edição.

O art. 3º da MP 2.225-45/2001 tem a seguinte redação:
‘Art. 3º Fica acrescido à Lei 8.112, de 1990, o art. 62-A, com a seguinte redação:
‘Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI 

a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, 
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º 
e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998.
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Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às 
revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.’ ’

Como se pode perceber, o art. 3º da MP 2.225-45, de 2001, apenas transformou em 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que 
se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 
2 de abril de 1998. O texto é claro.

Não há como considerar, a menos que se queira ir de encontro à expressa determinação 
legal, que o citado artigo tenha restabelecido ou reinstituído a possibilidade de incorporação 
das parcelas de quintos ou décimos.

A incorporação de parcelas remuneratórias remonta à Lei 8.112, de 1990. O art. 62, § 
2º, da Lei 8.112/90, em sua redação original, concedeu aos servidores públicos o direito à 
incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento à 
razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5 (cinco) quintos. A Lei 8.911/94 (arts. 3º 
e 10) disciplinou a referida incorporação. A Medida Provisória 1.195/95 alterou a redação 
da Lei 8.112/90 e da Lei 8.911/94 para instituir a mesma incorporação na proporção de 
1/10, até o limite de dez décimos.

Em 1997, a Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/97, extinguiu a in-
corporação de qualquer parcela remuneratória (quintos/décimos).

A Advocacia-Geral da União bem explica que a Lei 9.527/1997 (art. 15) – resultado da 
conversão da MP 1.595-14, de 11.11.1997 – extinguiu a incorporação de quintos com base 
na Lei 8.911/1994, proibiu futuras incorporações e transformou as respectivas parcelas em 
vantagens pessoais nominalmente identificadas.

A Procuradoria-Geral da República também afirma que ‘o art. 15 da Lei 9.527/97 extin-
guiu o direito à incorporação dos quintos/décimos, transformando-os, quando já incorpora-
dos, em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, e o art. 18 da mesma norma 
revogou expressamente os arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, que tão somente regulamentavam 
a forma de incorporação dos quintos’.

A Lei 9.527/97 não foi revogada pela Lei 9.624/98 pela simples razão de que esta é 
apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias (reeditadas validamente) 
iniciada anteriormente à própria Lei 9.527/97.

Desde 11.11.1997, portanto, é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias 
referentes a quintos ou décimos.

Em suma, como esclarecido pela AGU, ‘a concessão de quintos somente é possível até 
28.02.95 (Lei 9.624/98, art. 3º, I), enquanto que, de 01.03.95 a 11.11.97, a incorporação 
devida é a de décimos (Lei 9.624/98, art. 3º, II e parágrafo único), sendo indevida qualquer 
concessão após 11.11.97 (MP 1.595-14 – data de publicação – e Lei 9.527/97, art. 15)’.

Nesse quadro normativo, a MP 2.225/2001 não veio para extinguir definitivamente o 
direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/98, como equivocadamente 
entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Van-
tagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que se 
referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 
de abril de 1998.

Como bem explicou a Advocacia-Geral da União:
‘Em verdade, esta (a MP 2.225-45/2001) possui dois objetivos: um, interpretativo, pois o 

art. 15 da Lei 9.527/97, em seu § 1º, transforma as parcelas já incorporadas em VPNI, mas, 
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em seu § 2º, autoriza que se façam novas concessões para os servidores que, até 11.11.97, 
tenham cumprido todos os requisitos, ainda que esse reconhecimento somente se dê após 
essa data, sendo que a redação do novo artigo 62-A da Lei 8.112/90 esclarece que mesmo 
essas incorporações tardias, lastreadas nos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94 e no artigo 3º da 
Lei 9.624/98, mas que têm seu período aquisitivo limitado, de qualquer forma, a 11.11.97, 
também são transformadas em VPNI; o outro, topográfico, para manter consolidadas na 
Lei 8.112/90 as regras permanentes referentes aos servidores estatutários federais, consi-
derando que as rubricas de VPNI continuarão sendo pagas no futuro a todos os servidores 
que adquiriram quintos e décimos até 11.11.97.’

Assim, como afirmado, o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, 
sejam quintos, sejam décimos, já estava extinto desde a Lei 9.527/97.

O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, os quais 
permitiam a incorporação de quintos ou décimos, somente seria possível por determinação 
expressa na lei. Em outros termos, a repristinação de normas, no ordenamento jurídico 
brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei 
de Introdução do Código Civil.

Sobre esse ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:
‘Emerge daí o ponto nodal da controvérsia: averiguar os efeitos da MP 2.225-45/01 

no tempo, ou seja, se teve por efeito restaurar o direito à incorporação de quintos/décimos 
em momento posterior à edição da Lei 9.624/98, que o limitou à data de sua publicação 
(08.04.98).

Pois bem. A irretroatividade das leis é princípio geral do ordenamento jurídico pátrio, 
cuja finalidade é preservar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, em homenagem ao 
princípio da segurança jurídica. Na hipótese vertente, em nenhum momento a MP 2.225-
45/01 estabeleceu novo marco temporal à aquisição dos quintos/décimos, apenas transfor-
mou-os em VPNI, deixando transparecer o objetivo de sistematizar a matéria no âmbito da 
Lei 8.112/90, a fim de eliminar a profusão de regras sobre o mesmo tema.

A simples menção, no texto da MP 2.225-45/01, dos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e do 
art. 3º da Lei 9.624/98 não tem o efeito de repristiná-los, ressuscitando vantagem extinta 
desde 08.04.1998 (data de publicação da Lei 9.624/98) Repita-se: embora a MP tenha se 
apropriado do conteúdo das normas revogadas, mencionando-as expressamente, não teve 
por efeito revigorá-las, reinserindo-as no ordenamento jurídico.

O fenômeno da repristinação, não presumível, impõe suporte em cláusula normativa 
expressa, o que não ocorreu na espécie. Quer dizer, a repristinação da norma revogada 
somente é admissível em nosso ordenamento jurídico quando houver previsão legal ex-
pressa contida na norma repristinadora (art. 2º, § 3º, da Lei 12.376/10 – Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro – antiga LICC).’

Assim, se a MP 2.225-45/2001 não repristinou expressamente as normas que previam 
a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remune-
ratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico.

É princípio comezinho o que determina que a concessão de vantagens a servidores pú-
blicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, se não há lei, não é devida a incorporação 
dos denominados quintos/décimos.

Em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ‘ressurreição’ 
dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida.
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Não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de 
forma expressa, o que, como demonstrado, não ocorreu.

Essas considerações são suficientes para atestar a violação ao princípio da legalidade 
por parte da decisão recorrida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que ofende 
o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício 
de função comissionada no período entre 08.04.1998 e 04.09.2001, ante a carência de 
fundamento legal.

Além disso, em razão da segurança jurídica, modulam-se os efeitos da presente decisão 
para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os 
quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultratividade das incorporações 
em qualquer hipótese.”

A decisão que firmou entendimento em sede de repercussão geral foi 
publicada em 03.08.2015, depois do julgamento da apelação por esta 
Corte. A decisão anterior, entrementes, não se pautou em entendimento 
pacífico do Supremo Tribunal Federal, e o status constitucional da 
matéria foi reconhecido por aquela casa.

Desse modo, a despeito dos fundamentos anteriormente elencados, 
resta reconhecer a procedência da ação rescisória, a fim de adequar o 
entendimento desta Corte ao do Supremo Tribunal Federal.

Arbitro honorários advocatícios em favor da parte-autora no 
montante de R$ 1.000,00.

Diante do exposto, julgo procedente a lide rescisória.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Marga Inge Barth Tessler: Tendo 
pedido vista dos autos para melhor examinar a matéria tratada na ação 
rescisória, trago agora o incidente para a continuação do julgamento, 
com minha conclusão por divergir do eminente relator quanto ao 
cabimento da ação.

A presente ação rescisória busca a desconstituição do acórdão lançado 
pela 4ª Turma desta Corte na Apelação Cível nº 2006.72.00.009709-0/
SC, por meio do qual restou mantida a sentença que reconheceu o direito 
dos servidores públicos federais substituídos pelo Sintufsc aos quintos 
entre abril/98 e setembro/2001, na forma da MP nº 2.225-45/2001.

A demanda desconstitutiva foi proposta ainda na vigência do CPC/73 
e diante de acórdão transitado em julgado em 12.05.2014, tendo 
fundamentado o pedido na hipótese de violação a literal disposição de 
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lei (inciso V, art. 485, CPC/73), indicando na qualidade de violados os 
seguintes preceptivos: artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 37, 40, 62 e 63, 
incisos I e II, todos da Constituição Federal; além dos artigos 2º, § 3º, da 
LINDB – antiga LICC; 15, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.527/97; e 3º, incisos I 
e II e parágrafo único, e 5º da Lei nº 9.624/98.

Pondero inicialmente sobre o cabimento da presente ação, embasada 
substancialmente em hipótese de violação à literalidade de dispositivos 
constitucionais, quando no curso da ação originária percebe-se debate 
unicamente de cunho infraconstitucional (fls. 496-503 destes autos), a 
revelar flagrante descompasso entre a petição inicial da rescisória e o 
acórdão que se pretende rescindir.

Mais: colho da ação de origem que a UFSC abertamente abdicou da 
possibilidade de discutir eventual tema constitucional, tendo inclusive 
omitido a interposição de recurso extraordinário ao tempo devido, 
optando por agora, em sede rescisória, aventar matéria constitucional, 
inovando o debate processual.

Entendo, rogando vênia ao eminente relator, que votou por julgar 
procedente a ação, que a demanda desconstitutiva descabe em tal 
contexto.

Permito-me um segundo argumento, agora relacionado à 
aplicabilidade da Súmula nº 343 da jurisprudência do colendo Supremo 
Tribunal Federal, assim redigida:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

Consoante destacado pelo eminente relator, o tema da ação rescisória 
versando matéria constitucional à luz da súmula transcrita acima foi 
alvo de significativo esclarecimento a partir das apreciações levadas a 
efeito pelo Tribunal Pleno do STF no RE nº 590.809/RS, em 22.10.2014, 
relator o Ministro Marco Aurélio, e na AR nº 2.370, em 22.10.2015, 
relator o Ministro Teori Zavascki.

Seguem as ementas dos acórdãos lançados nesses processos:
“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 

Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não ca-
bendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete nº 
343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente 
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controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance 
da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.”(RE 590.809, relator(a): Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral 
– Mérito, DJe-230, divulg. 21.11.2014. public. 24.11.2014)

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA 
DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCI-
SÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO 
AURÉLIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 
modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória 
fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra 
questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito 
do cabimento ou não da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial 
majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de en-
tendimento posteriormente firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na 
consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua juris-
prudência. 2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação 
da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento 
de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse 
fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme 
jurisprudência até então vigente no próprio STF. 3. Devidos honorários advocatícios à 
parte vencedora segundo os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da 
União desprovido. Agravo regimental da demandada parcialmente provido.” (AR 2.370 
AgR, relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2015, Processo 
Eletrônico, DJe-225, divulg. 11.11.2015, public. 12.11.2015) (grifei)

Deflui do exame desses julgados que o STF afirmou a impropriedade 
do manejo da ação rescisória para a uniformização jurisprudencial, em 
especial da sua jurisprudência.

Como já relatei acima, o acórdão rescindendo no bojo desta ação 
representa solução alcançada a demanda coletiva proposta por sindicato, 
visando a alcançar aos substituídos, servidores públicos federais da 
UFSC, o direito aos quintos entre abril/98 e setembro/2001, na forma 
da MP nº 2.225-45/2001.

Reputo importante rememorar que esse tema passou a ser abordado 
na seara administrativa imediatamente após a edição da aludida 
medida provisória, tendo alcançado em seguida a sua etapa judicial, 
com pacificação do veredicto pela procedência do pedido no Superior 
Tribunal de Justiça e neste Regional, conforme bem evidenciam os 
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arestos transcritos no próprio acórdão rescindendo, já no ano de 2007. 
Em 2012, a questão logrou cristalização em recurso repetitivo no STJ 
na sede do REsp nº 1.261.020, relator o Ministro Mauro Campbell 
Marques.

Após longo período de recusa por parte do STF em apreciar a 
matéria, por considerar o tema de índole infraconstitucional (v.g. RE nº 
747.916, relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 
05.08.2014), em 19.03.2015, após prévia afetação da questão como de 
repercussão geral em 19.05.2011, a colenda Corte, em Tribunal Pleno, 
decidiu o seu mérito pela impossibilidade da incorporação dos quintos, 
no RE nº 638.115, relator o Ministro Gilmar Mendes. Em 18.05.2015, 
a UFSC propôs esta ação rescisória, pugnando pela observação do 
referido precedente firmado pelo STF.

Assim, evidencia-se que a presente demanda desconstitutiva 
busca exatamente a “rescisão de julgado fundamentado em corrente 
jurisprudencial majoritária existente à época da formalização do acórdão 
rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado pelo 
Supremo”, nos precisos termos da ementa acima transcrita, possibilidade 
de rescisão recusada pelo STF, “na consideração de que a ação rescisória 
não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência”.

Não desconheço a sutil distinção dos casos no tocante à qualidade da 
apreciação levada a cabo pelo STF. Nos arestos destacados, a colenda 
Corte tinha posição firmada sobre o mérito das ações, respeitantes ao 
direito ao creditamento de IPI. Aqui, o STF deixou de conhecer do 
mérito por considerar a matéria de natureza infraconstitucional.

Registro, entretanto, que tal circunstância não é suficiente para afastar 
o descabimento da ação rescisória na hipótese ora versada, uma vez que 
a apreciação no sentido de afirmar ser de cunho infraconstitucional o 
tema não deixa de incorporar o conjunto da jurisprudência da Corte 
Suprema.

Ademais, a substancial semelhança dos casos deve aproximar 
as soluções, no sentido de resguardar a coisa julgada e a segurança 
jurídica por ela alcançada de tais investidas por meio de ação rescisória, 
motivadas pela alteração jurisprudencial do STF após longa data de 
pacificação, bem assim pelo conhecimento dos feitos na condição 
de expressivos de tema constitucional, depois de demorada recusa 
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externada pela colenda Corte.
Diga-se mais: da essência da Súmula nº 343 do STF resulta a busca 

pela preservação da coisa julgada formada em contexto de razoabilidade 
interpretativa, embora a controvérsia nos tribunais. No caso em exame, 
houve mais do que isso, houve efetiva pacificação do tema por longa 
data, o que recomenda a manutenção da coisa julgada verificada nesse 
contexto.

No tocante à distribuição da sucumbência, em virtude do julgamento 
pela improcedência da ação rescisória, condeno a autora ao pagamento 
de honorários advocatícios em favor do réu. Fixo essa verba na forma 
do § 8º do artigo 85 do novo CPC, por apreciação equitativa, à vista do 
irrisório valor atribuído à causa (R$ 1.000,00), e em atenção aos incisos 
do § 2º do mesmo artigo. A representação do réu atuou com zelo médio, 
apresentou contestação bem elaborada em processo físico, e a presente 
demanda desconstitutiva é de considerável complexidade, motivos 
pelos quais arbitro a verba advocatícia na expressão de R$ 2.000,00.

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória, dado 
o seu manifesto descabimento.

É o voto.

VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha: A 
Universidade Federal de Santa Catarina ajuizou ação rescisória em 
face do Sindicato de Trabalhadores em Educação das Instituições 
Públicas de Ensino Superior do Estado de Santa Catarina, objetivando 
a desconstituição do acórdão proferido pela 4ª Turma desta Corte na 
Ação Ordinária nº 2006.72.00.009709-0.

Em suas razões, a UFSC alegou que: (a) houve violação expressa a 
disposição de lei, incidindo na hipótese o art. 485, inciso V, do CPC; (b) 
houve ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, combinado com o art. 40, ambos 
da Constituição Federal, uma vez que não há direito adquirido em face 
de regime jurídico, restando afrontados os princípios da legalidade e da 
indisponibilidade do interesse público; (c) é inaplicável a orientação 
sumulada sob nº 343 do Supremo Tribunal Federal; (d) a violação 
alegada foi reconhecida pelo STF no julgamento do RE 638.115, que 
declarou incompatível com a ordem constitucional a interpretação 
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veiculada por meio da decisão objeto da ação rescisória.
Ao apreciar o pleito, o eminente relator proferiu voto com o seguinte 

teor:
“(...)
Alega-se violação de literal dispositivo de lei, prevista no art. 485, V, do CPC.
Ensina Sérgio Gilberto Porto na obra Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2000. v.6, Arts. 444 a 495. p. 318-319:
‘1. Conceito e compreensão – Ideia que tem gerado polêmica no meio jurídico diz respeito 

à perfeita compreensão do que representa o conceito de ‘literal disposição de lei’. De logo, 
cumpre ressaltar que o verbete 343 da Súmula do Supremo Tribunal Federal preocupou-se 
com o assunto e enunciou que não cabe ação rescisória quando a decisão rescindenda tiver 
se baseado em texto legal de interpretação controvertida. Não poderia ser diversa a com-
preensão expedida pelo Pretório Excelso, uma vez que somente a ofensa literal, flagrante, 
é que autoriza o pedido de rescisão do julgado. Por lei, entretanto, deve ser compreendida 
toda e qualquer norma, no seu sentido mais amplo, desde as constitucionais até os atos 
normativos que deveriam ter sido aplicados e não o foram, tenham conteúdo material ou 
processual. Admite-se, inclusive, a ação rescisória quando há violação de norma jurídica 
estrangeira, desde que deva ser aplicado à espécie o direito de outro país.

É oportuno, outrossim, esclarecer que não deve ser cogitado da justiça ou injustiça da 
interpretação emprestada à lei na decisão, visto que esta é uma questão axiológica, mas, 
sim, se a decisão afrontou ou não diretamente texto legal e se tal afronta influenciou deci-
sivamente no resultado da demanda, podendo a correta aplicação modificar o julgamento. 
Nessa linha, cumpre, ainda, ressaltar que a decisão que violou jurisprudência ou súmula 
não é capaz de ensejar a ação rescisória, já que a hipótese é limitada à afronta literal de lei.

É necessário, pois, que se identifique o desprezo do julgador para com uma lei que regula 
a matéria (error in procedendo) sob exame, importando tal conduta em verdadeiro atentado 
à ordem jurídica, ou se a decisão é repulsiva a lei (error in judicando).’

Dito isso, convém registrar que, segundo estabelece a Súmula 343 do Supremo Tribunal 
Federal, verbis:

‘Súmula 343 do STF – Não cabe ação rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei, 
quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida 
nos tribunais.’

Como sabido, é consolidada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ‘no sentido 
da inaplicabilidade da Súmula 343/STF quando a matéria versada nos autos for de cunho 
constitucional, mesmo que a decisão objeto da rescisória tenha sido fundamentada em 
interpretação controvertida ou anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal’ 
(RE 567.765 AgR, relator(a): Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.04.2013, 
Acórdão Eletrônico, DJe-083, divulg. 03.05.2013, public. 06.05.2013).

É verdade que, ao apreciar o RE 590.809, a Suprema Corte aparentemente mitigou a 
não aplicação do verbete acima transcrito em questões constitucionais. Segue a ementa:

‘AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA.
O Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, 

não cabendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da juris-
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prudência’. AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO.
O verbete nº 343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, 

inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre 
o alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, 
óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda.’ (RE 590.809, relator(a): Min. 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão 
Geral – Mérito, DJe-230, divulg. 21.11.2014, public. 24.11.2014)

Continua, contudo, de regra, inaplicável a Súmula 343 em matéria constitucional, 
como deixou claro o Ministro Teori Zavascki ao apreciar a AR 2.370. Como esclareceu S. 
Exa., o que afirmou o Supremo Tribunal Federal é que a superveniente modificação da sua 
jurisprudência não autoriza, sob esse fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para 
desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência até então vigente no próprio STF. 
Segue a ementa:

‘AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA 
DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCI-
SÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO.

1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO AURÉ-
LIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial modificação 
da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória fundada em 
ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra questão: ante a 
controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do cabimento ou não 
da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à 
época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente 
firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na consideração de que a ação 
rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência.

2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua 
jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de 
IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse 
fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme 
jurisprudência até então vigente no próprio STF.

3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora segundo os parâmetros do art. 
20, § 4º, do CPC.

4. Agravo regimental da União desprovido. Agravo regimental da demandada parcial-
mente provido.’ (AR 2.370 AgR, relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado 
em 22.10.2015, Processo Eletrônico, DJe-225, divulg. 11.11.2015, public. 12.11.2015)

Somente nesses limites, portanto, quando há alteração de entendimento consolidado do 
Supremo Tribunal Federal, é que não se mostra possível a propositura de ação rescisória, 
para desconstituir decisão anterior ao precedente que firmou a nova orientação.

Por maioria dos votos, o Plenário do Supremo Tribunal Federal deu provimento ao 
RE 638.115, reconhecendo a impossibilidade da incorporação de quintos por servidores 
públicos em função do exercício de funções gratificadas no período de 8 de abril de 1998, 
data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 5 de setembro de 2001, data referente ao 
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início da vigência da MP 2.225-45/2001, in verbis:
‘Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de 

quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre 
a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extra-
ordinário provido.’ (RE 638.115, relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 
em 19.03.2015, Processo Eletrônico, DJe-151, divulg. 31.07.2015, public. 03.08.2015)

Em seu voto, o Min. Gilmar Mendes, relator do acórdão, assim se manifestou:
‘[...]
A decisão recorrida baseou-se no entendimento segundo o qual a Medida Provisória 

2.225-45, de 2001, especificamente o seu art. 3º, permitiu a incorporação dos quintos no 
período de 08.04.1998 (edição da Lei 9.624/98) até 04.09.2001, data de sua edição.

O art. 3º da MP 2.225-45/2001 tem a seguinte redação:
‘Art. 3º Fica acrescido à Lei 8.112, de 1990, o art. 62-A, com a seguinte redação:
‘Art. 62-A. Fica transformada em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI 

a incorporação da retribuição pelo exercício de função de direção, chefia ou assessoramento, 
cargo de provimento em comissão ou de Natureza Especial a que se referem os arts. 3º 
e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998.

Parágrafo único. A VPNI de que trata o caput deste artigo somente estará sujeita às 
revisões gerais de remuneração dos servidores públicos federais.’ ’

Como se pode perceber, o art. 3º da MP 2.225-45, de 2001, apenas transformou em 
Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que 
se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 
2 de abril de 1998. O texto é claro.

Não há como considerar, a menos que se queira ir de encontro à expressa determinação 
legal, que o citado artigo tenha restabelecido ou reinstituído a possibilidade de incorporação 
das parcelas de quintos ou décimos.

A incorporação de parcelas remuneratórias remonta à Lei 8.112, de 1990. O art. 62, § 
2º, da Lei 8.112/90, em sua redação original, concedeu aos servidores públicos o direito à 
incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento à 
razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5 (cinco) quintos. A Lei 8.911/94 (arts. 3º 
e 10) disciplinou a referida incorporação. A Medida Provisória 1.195/95 alterou a redação 
da Lei 8.112/90 e da Lei 8.911/94 para instituir a mesma incorporação na proporção de 
1/10, até o limite de dez décimos.

Em 1997, a Medida Provisória 1.595-14, convertida na Lei 9.527/97, extinguiu a in-
corporação de qualquer parcela remuneratória (quintos/décimos).

A Advocacia-Geral da União bem explica que a Lei 9.527/1997 (art. 15) – resultado da 
conversão da MP 1.595-14, de 11.11.1997 – extinguiu a incorporação de quintos com base 
na Lei 8.911/1994, proibiu futuras incorporações e transformou as respectivas parcelas em 
vantagens pessoais nominalmente identificadas.

A Procuradoria-Geral da República também afirma que ‘o art. 15 da Lei 9.527/97 extin-
guiu o direito à incorporação dos quintos/décimos, transformando-os, quando já incorpora-
dos, em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI, e o art. 18 da mesma norma 
revogou expressamente os arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94, que tão somente regulamentavam 
a forma de incorporação dos quintos’.
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A Lei 9.527/97 não foi revogada pela Lei 9.624/98 pela simples razão de que esta é 
apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias (reeditadas validamente) 
iniciada anteriormente à própria Lei 9.527/97.

Desde 11.11.1997, portanto, é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias 
referentes a quintos ou décimos.

Em suma, como esclarecido pela AGU, ‘a concessão de quintos somente é possível até 
28.02.95 (Lei 9.624/98, art. 3º, I), enquanto que, de 01.03.95 a 11.11.97, a incorporação 
devida é a de décimos (Lei 9.624/98, art. 3º, II e parágrafo único), sendo indevida qualquer 
concessão após 11.11.97 (MP 1.595-14 – data de publicação – e Lei 9.527/97, art. 15)’.

Nesse quadro normativo, a MP 2.225/2001 não veio para extinguir definitivamente o 
direito à incorporação que teria sido revigorado pela Lei 9.624/98, como equivocadamente 
entenderam alguns órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Van-
tagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que se 
referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 
de abril de 1998.

Como bem explicou a Advocacia-Geral da União:
‘Em verdade, esta (a MP 2.225-45/2001) possui dois objetivos: um, interpretativo, pois o 

art. 15 da Lei 9.527/97, em seu § 1º, transforma as parcelas já incorporadas em VPNI, mas, 
em seu § 2º, autoriza que se façam novas concessões para os servidores que, até 11.11.97, 
tenham cumprido todos os requisitos, ainda que esse reconhecimento somente se dê após 
essa data, sendo que a redação do novo artigo 62-A da Lei 8.112/90 esclarece que mesmo 
essas incorporações tardias, lastreadas nos artigos 3º e 10 da Lei 8.911/94 e no artigo 3º da 
Lei 9.624/98, mas que têm seu período aquisitivo limitado, de qualquer forma, a 11.11.97, 
também são transformadas em VPNI; o outro, topográfico, para manter consolidadas na 
Lei 8.112/90 as regras permanentes referentes aos servidores estatutários federais, consi-
derando que as rubricas de VPNI continuarão sendo pagas no futuro a todos os servidores 
que adquiriram quintos e décimos até 11.11.97.’

Assim, como afirmado, o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, 
sejam quintos, sejam décimos, já estava extinto desde a Lei 9.527/97.

O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, os quais 
permitiam a incorporação de quintos ou décimos, somente seria possível por determinação 
expressa na lei. Em outros termos, a repristinação de normas, no ordenamento jurídico 
brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei 
de Introdução do Código Civil. 

Sobre esse ponto, assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República:
‘Emerge daí o ponto nodal da controvérsia: averiguar os efeitos da MP 2.225-45/01 

no tempo, ou seja, se teve por efeito restaurar o direito à incorporação de quintos/décimos 
em momento posterior à edição da Lei 9.624/98, que o limitou à data de sua publicação 
(08.04.98).

Pois bem. A irretroatividade das leis é princípio geral do ordenamento jurídico pátrio, 
cuja finalidade é preservar o direito adquirido e o ato jurídico perfeito, em homenagem ao 
princípio da segurança jurídica. Na hipótese vertente, em nenhum momento a MP 2.225-
45/01 estabeleceu novo marco temporal à aquisição dos quintos/décimos, apenas transfor-
mou-os em VPNI, deixando transparecer o objetivo de sistematizar a matéria no âmbito da 
Lei 8.112/90, a fim de eliminar a profusão de regras sobre o mesmo tema.
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A simples menção, no texto da MP 2.225-45/01, dos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e do 
art. 3º da Lei 9.624/98 não tem o efeito de repristiná-los, ressuscitando vantagem extinta 
desde 08.04.1998 (data de publicação da Lei 9.624/98). Repita-se: embora a MP tenha se 
apropriado do conteúdo das normas revogadas, mencionando-as expressamente, não teve 
por efeito revigorá-las, reinserindo-as no ordenamento jurídico.

O fenômeno da repristinação, não presumível, impõe suporte em cláusula normativa 
expressa, o que não ocorreu na espécie. Quer dizer, a repristinação da norma revogada 
somente é admissível em nosso ordenamento jurídico quando houver previsão legal ex-
pressa contida na norma repristinadora (art. 2º, § 3º, da Lei 12.376/10 – Lei de Introdução 
às Normas do Direito Brasileiro – antiga LICC).’

Assim, se a MP 2.225-45/2001 não repristinou expressamente as normas que previam 
a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remu-
neratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico.

É princípio comezinho o que determina que a concessão de vantagens a servidores pú-
blicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, se não há lei, não é devida a incorporação 
dos denominados quintos/décimos.

Em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma que permita essa ‘ressurreição’ 
dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida.

Não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de 
forma expressa, o que, como demonstrado, não ocorreu.

Essas considerações são suficientes para atestar a violação ao princípio da legalidade 
por parte da decisão recorrida.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, fixando a tese de que ofende 
o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício 
de função comissionada no período entre 08.04.1998 e 04.09.2001, ante a carência de 
fundamento legal.

Além disso, em razão da segurança jurídica, modulam-se os efeitos da presente decisão 
para obstar a repetição de indébito em relação aos servidores que receberam de boa-fé os 
quintos pagos até a data do presente julgamento, cessada a ultratividade das incorporações 
em qualquer hipótese.’

A decisão que firmou entendimento em sede de repercussão geral foi publicada em 
03.08.2015, depois do julgamento da apelação por esta Corte. A decisão anterior, entre-
mentes, não se pautou em entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal, e o status 
constitucional da matéria foi reconhecido por aquela casa.

Desse modo, a despeito dos fundamentos anteriormente elencados, resta reconhecer a 
procedência da ação rescisória, a fim de adequar o entendimento desta Corte ao do Supremo 
Tribunal Federal.

Arbitro honorários advocatícios em favor da parte-autora no montante de R$ 1.000,00.
Diante do exposto, julgo procedente a lide rescisória.” (grifei)

A esse posicionamento, foi lançada divergência, nos seguintes 
termos:

“(...) A presente ação rescisória busca a desconstituição do acórdão lançado pela 4ª 
Turma desta Corte na Apelação Cível nº 2006.72.00.009709-0/SC, por meio do qual restou 
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mantida a sentença que reconheceu o direito dos servidores públicos federais substituídos 
pelo Sintufsc aos quintos entre abril/98 e setembro/2001, na forma da MP nº 2.225-45/2001.

A demanda desconstitutiva foi proposta ainda na vigência do CPC/73 e diante de acór-
dão transitado em julgado em 12.05.2014, tendo fundamentado o pedido na hipótese de 
violação a literal disposição de lei (inciso V, art. 485, CPC/73), indicando na qualidade de 
violados os seguintes preceptivos: artigos 2º, 5º, inciso XXXVI, 37, 40, 62 e 63, incisos I e 
II, todos da Constituição Federal; além dos artigos 2º, § 3º, da LINDB – antiga LICC; 15, 
§§ 1º e 2º, da Lei nº 9.527/97; e 3º, incisos I e II e parágrafo único, e 5º da Lei nº 9.624/98.

Pondero inicialmente sobre o cabimento da presente ação, embasada substancialmente 
em hipótese de violação à literalidade de dispositivos constitucionais, quando no curso da 
ação originária percebe-se debate unicamente de cunho infraconstitucional (fls. 496-503 
destes autos), a revelar flagrante descompasso entre a petição inicial da rescisória e o 
acórdão que se pretende rescindir.

Mais: colho da ação de origem que a UFSC abertamente abdicou da possibilidade de 
discutir eventual tema constitucional, tendo inclusive omitido a interposição de recurso 
extraordinário ao tempo devido, optando por agora, em sede rescisória, aventar matéria 
constitucional, inovando o debate processual.

Entendo, rogando vênia ao eminente relator, que votou por julgar procedente a ação, 
que a demanda desconstitutiva descabe em tal contexto.

Permito-me um segundo argumento, agora relacionado à aplicabilidade da Súmula nº 
343 da jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal, assim redigida:

‘Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.’

Consoante destacado pelo eminente relator, o tema da ação rescisória versando matéria 
constitucional à luz da súmula transcrita acima foi alvo de significativo esclarecimento a 
partir das apreciações levadas a efeito pelo Tribunal Pleno do STF no RE nº 590.809/RS, 
em 22.10.2014, relator o Ministro Marco Aurélio, e na AR nº 2.370, em 22.10.2015, relator 
o Ministro Teori Zavascki.

Seguem as ementas dos acórdãos lançados nesses processos:
‘AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 

Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não ca-
bendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete nº 
343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente 
controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance 
da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.’(RE 590.809, relator(a): Min. Marco 
Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão Geral 
– Mérito, DJe-230, divulg. 21.11.2014, public. 24.11.2014)

‘AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA 
DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCI-
SÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO 
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AURÉLIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 
modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória 
fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra 
questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito 
do cabimento ou não da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial 
majoritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de en-
tendimento posteriormente firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na 
consideração de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua juris-
prudência. 2. Mais especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação 
da sua jurisprudência (que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento 
de IPI em operações com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse 
fundamento, o ajuizamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme 
jurisprudência até então vigente no próprio STF. 3. Devidos honorários advocatícios à 
parte vencedora segundo os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da 
União desprovido. Agravo regimental da demandada parcialmente provido.’ (AR 2.370 
AgR, relator(a): Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2015, Processo 
Eletrônico, DJe-225, divulg. 11.11.2015, public. 12.11.2015) (grifei)

Deflui do exame desses julgados que o STF afirmou a impropriedade do manejo da 
ação rescisória para a uniformização jurisprudencial, em especial da sua jurisprudência.

Como já relatei acima, o acórdão rescindendo no bojo desta ação representa solução 
alcançada a demanda coletiva proposta por sindicato, visando a alcançar aos substituídos, 
servidores públicos federais da UFSC, o direito aos quintos entre abril/98 e setembro/2001, 
na forma da MP nº 2.225-45/2001.

Reputo importante rememorar que esse tema passou a ser abordado na seara adminis-
trativa imediatamente após a edição da aludida medida provisória, tendo alcançado em 
seguida a sua etapa judicial, com pacificação do veredicto pela procedência do pedido 
no Superior Tribunal de Justiça e neste Regional, conforme bem evidenciam os arestos 
transcritos no próprio acórdão rescindendo, já no ano de 2007. Em 2012, a questão logrou 
cristalização em recurso repetitivo no STJ na sede do REsp nº 1.261.020, relator o Ministro 
Mauro Campbell Marques.

Após longo período de recusa por parte do STF em apreciar a matéria, por considerar 
o tema de índole infraconstitucional (v.g. RE nº 747.916, relatora a Ministra Rosa Weber, 
Primeira Turma, julgado em 05.08.2014), em 19.03.2015, após prévia afetação da questão 
como de repercussão geral em 19.05.2011, a colenda Corte, em Tribunal Pleno, decidiu o 
seu mérito pela impossibilidade da incorporação dos quintos, no RE nº 638.115, relator o 
Ministro Gilmar Mendes. Em 18.05.2015, a UFSC propôs esta ação rescisória, pugnando 
pela observação do referido precedente firmado pelo STF.

Assim, evidencia-se que a presente demanda desconstitutiva busca exatamente a 
‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à 
época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente 
firmado pelo Supremo’, nos precisos termos da ementa acima transcrita, possibilidade de 
rescisão recusada pelo STF, ‘na consideração de que a ação rescisória não é instrumento 
de uniformização da sua jurisprudência’.

Não desconheço a sutil distinção dos casos no tocante à qualidade da apreciação levada 
a cabo pelo STF. Nos arestos destacados, a colenda Corte tinha posição firmada sobre o 
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mérito das ações, respeitantes ao direito ao creditamento de IPI. Aqui, o STF deixou de 
conhecer do mérito por considerar a matéria de natureza infraconstitucional.

Registro, entretanto, que tal circunstância não é suficiente para afastar o descabimen-
to da ação rescisória na hipótese ora versada, uma vez que a apreciação no sentido de 
afirmar ser de cunho infraconstitucional o tema não deixa de incorporar o conjunto da 
jurisprudência da Corte Suprema.

Ademais, a substancial semelhança dos casos deve aproximar as soluções, no sentido 
de resguardar a coisa julgada e a segurança jurídica por ela alcançada de tais investidas por 
meio de ação rescisória, motivadas pela alteração jurisprudencial do STF após longa data de 
pacificação, bem assim pelo conhecimento dos feitos na condição de expressivos de tema 
constitucional, depois de demorada recusa externada pela colenda Corte.

Diga-se mais: da essência da Súmula nº 343 do STF resulta a busca pela preservação da 
coisa julgada formada em contexto de razoabilidade interpretativa, embora a controvérsia 
nos tribunais. No caso em exame, houve mais do que isso, houve efetiva pacificação do tema 
por longa data, o que recomenda a manutenção da coisa julgada verificada nesse contexto.

(...)” (grifei)

Em que pesem ponderáveis ambas as fundamentações, peço vênia 
para acompanhar o eminente relator.

O fato de não ter sido interposto recurso extraordinário na ação 
originária não constitui óbice ao ajuizamento de ação rescisória com 
fundamento constitucional, porquanto não há a exigência legal de 
exaurimento das instâncias recursais para esse fim.

“É dispensável para a propositura da ação rescisória o esgotamento prévio de todos os 
recursos disponíveis.” (Súmula nº 514 do STF)

De qualquer sorte, a situação fático-jurídica sub judice é peculiar, 
porque, por largo tempo, a orientação adotada no acórdão rescindendo 
esteve pacificada na jurisprudência desta Corte e na do e. Superior 
Tribunal de Justiça, e o posicionamento do Supremo Tribunal Federal 
era firme no sentido da natureza infraconstitucional da matéria.

“EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. QUINTOS. RECONHECIMENTO 
ADMINISTRATIVO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA 
AO ART. 5º, XXXV, XXXVI, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LE-
GALIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 
INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITU-
CIONAL. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE 
PREQUESTIONAMENTO. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO 
DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICI-
TADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017358

29.05.2009. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Lei Maior. O Supremo Tribunal Federal 
entende que o referido dispositivo constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite 
as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento sus-
citado pelas partes. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da 
Constituição Federal, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação 
desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada 
à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da 
Magna Carta. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, a teor das Súmulas 282 
e 356/STF: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão 
recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘O ponto omisso da decisão, sobre o 
qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordi-
nário, por faltar o requisito do prequestionamento’. As razões do agravo regimental não se 
mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no 
que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 
Agravo regimental conhecido e não provido.” (STF, ARE 646.054 AgR, relator(a): Min. 
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 17.03.2015, Acórdão Eletrônico, DJe-062, divulg. 
30.03.2015, public. 31.03.2015)

Não obstante, no julgamento do RE 638.115 sob repercussão geral, 
o Plenário do Supremo Tribunal Federal não só reconheceu que a 
questão era constitucional como também assentou que a incorporação 
de quintos por servidores públicos em função do exercício de funções 
gratificadas no período de 8 de abril de 1998, data do início da vigência 
da Lei 9.624/98, até 5 de setembro de 2001, data referente ao início da 
vigência da MP 2.225-45/2001, carecia de amparo legal (princípio da 
legalidade).

Nessa linha:
“Mandado de segurança. 2. Administrativo. Servidor público. 3. Cabimento do mandado 

de segurança da União para impugnar ato do Tribunal de Contas da União. 4. Impossibi-
lidade de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no 
período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. Arts. 61, 
§ 1º, inciso II, a, e 63, inciso I, CF/88. 5. Ausência de fundamentação legal indispensável 
para incorporação dos quintos no período de 09.04.1998 a 04.09.2001, data da edição da 
MP 2.225-45/2001. Violação ao princípio constitucional da legalidade. 6. A medida provi-
sória tão somente transformou em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI) a 
incorporação das parcelas a que se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 
1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 2 de abril de 1998. 7. Inconstitucionalidade do Acórdão 
2.248/2005 do TCU e extinção da incorporação de quintos/décimos desde a Lei 9.527/97. 
8. Impetração conhecida e segurança concedida.” (STF, MS 25.763, relator(a): Min. Eros 
Grau, relator(a) p/ acórdão: Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 19.03.2015, 
Acórdão Eletrônico, DJe-151, divulg. 31.07.2015, public. 03.08.2015 – grifei)

Nesse contexto, não há como deixar de atribuir à matéria índole 
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constitucional, para afastar o óbice imposto pela Súmula nº 343 do STF 
ao conhecimento da lide rescisória.

É bem verdade que a mera circunstância de a lide versar sobre 
matéria constitucional é insuficiente para reconhecer, aprioristicamente, 
a inaplicabilidade do verbete, devendo ser reservada a rescisória 
a situações excepcionalíssimas, ante a natureza de cláusula pétrea 
conferida pelo constituinte ao instituto da coisa julgada.

Todavia, a orientação firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal no 
julgamento da AR 2.370 AgR/CE, s.m.j., não se aplica na espécie, porque, 
naquela demanda, pretendia-se a rescisão de julgado fundamentado em 
corrente jurisprudencial majoritária existente à época da formalização 
do acórdão rescindendo, em razão de alteração de entendimento pelo 
próprio STF (conflito entre posicionamento pretérito e atual daquela 
Suprema Corte), prevalecendo a compreensão de que a ação rescisória 
não serve como instrumento de uniformização de jurisprudência 
daquele tribunal:

“AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MATÉRIA 
CONSTITUCIONAL. RESCISÃO DE ACÓRDÃO QUE APLICOU JURISPRUDÊNCIA 
DO STF POSTERIORMENTE MODIFICADA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO RESCI-
SÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO 
TRIBUNAL. PRECEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM RESCISÓRIA. 
FIXAÇÃO. 1. Ao julgar, em regime de repercussão geral, o RE 590.809/RS (Min. MARCO 
AURÉLIO, DJe de 24.11.2014), o Plenário não operou, propriamente, uma substancial 
modificação da sua jurisprudência sobre a não aplicação da Súmula 343 em ação rescisória 
fundada em ofensa à Constituição. O que o Tribunal decidiu, na oportunidade, foi outra 
questão: ante a controvérsia, enunciada como matéria de repercussão geral, a respeito do 
cabimento ou não da ‘rescisão de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majo-
ritária existente à época da formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento 
posteriormente firmado pelo Supremo’, a Corte respondeu negativamente, na consideração 
de que a ação rescisória não é instrumento de uniformização da sua jurisprudência. 2. Mais 
especificamente, o Tribunal afirmou que a superveniente modificação da sua jurisprudência 
(que antes reconhecia e depois veio a negar o direito a creditamento de IPI em operações 
com mercadorias isentas ou com alíquota zero) não autoriza, sob esse fundamento, o ajui-
zamento de ação rescisória para desfazer acórdão que aplicara a firme jurisprudência 
até então vigente no próprio STF. 3. Devidos honorários advocatícios à parte vencedora 
segundo os parâmetros do art. 20, § 4º, do CPC. 4. Agravo regimental da União desprovido. 
Agravo regimental da demandada parcialmente provido.” (STF, AR 2.370 AgR, relator(a): 
Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2015, Processo Eletrônico, DJe-225, 
divulg. 11.11.2015, public. 12.11.2015 – grifei)

Aqui a situação fático-jurídica é diversa: a universidade busca 
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rescindir acórdão fundado em jurisprudência de tribunais inferiores que 
destoa da orientação sedimentada pelo e. STF em sede de repercussão 
geral.

Outro aspecto relevante é que não se trata de mudança de 
posicionamento jurisprudencial ou de divergência interpretativa, 
porquanto o e. STF, 
“ao rever o entendimento do STJ, decidiu que não haveria base legal para a concessão 
de incorporação de quintos relativos ao exercício de função comissionada no período de 
08.04.1998 a 05.09.2001, (...) inexistindo base legal para a concessão da vantagem, não há 
que se falar em divergência sobre a interpretação legal, mas sim em violação direta à lei.” 
(STJ, AR nº 5.701)

Transcrevo decisões recentes do eg. Superior Tribunal de Justiça, 
analisando pedido liminar de suspensão da execução de aresto 
rescindendo:

“AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5.701 – RS (2015/0242897-0)
RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES
AUTOR: FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL – PGF
RÉU: SINDICATO DOS SERVIDORES FEDERAIS DO RIO GRANDE DO SUL – 

SINDSERF/RS
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, V, 

DO CPC. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. EXER-
CÍCIO DE FUNÇÃO COMISSIONADA NO PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. LEI 
9.624/1998 E MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DO PRETÓRIO EXCELSO NO JULGAMENTO 
DO RE 638.115/CE, REL. MIN. GILMAR MENDES. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS 
DA TUTELA. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS AUTORIZADORES. VEROS-
SIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO E FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL 
OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA PARA 
DETERMINAR A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO ACÓRDÃO RESCINDENDO.

DECISÃO
Trata-se de ação rescisória, com pedido de antecipação de tutela, proposta pela FUN-

DAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO – FUNAI, com base no art. 485, V, do CPC, contra 
o Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul – Sindiserf/RS, objetivando 
desconstituir acórdão transitado em julgado da 1ª Turma do STJ proferido nos autos do 
AgRg no AREsp 12.035/RS, da relatoria do Min. Benedito Gonçalves, assim ementado:

‘ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS. AGRAVO REGIMENTAL NO 
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DIREÇÃO, CHE-
FIA OU ASSESSORAMENTO. GRATIFICAÇÃO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 
TRANSFORMAÇÃO EM VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA 
– VPNI. ARTIGOS 62-A DA LEI 8.112/90, 3º E 10 DA LEI 8.911/94, 3º DA LEI 9.624/98 
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E 3º DA MEDIDA PROVISÓRIA 2.225-45/2001. PERÍODO DE 08.04.1998 A 05.09.2001. 
DIREITO RECONHECIDO. RESP Nº 1.261.020-CE. MATÉRIA JULGADA NO RITO 
DO ART. 543-C DO CPC.

1. A Primeira Seção já consolidou entendimento no sentido de ser possível a incorpora-
ção de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08.04.1998 
– data do início da vigência da Lei 9.624/1998 – até 04.09.2001 – data da publicação da 
MP 2.225-45/2001 (matéria julgada no rito do art. 543-C, quando da análise do REsp. 
1.261.020-CE, rel. Min. Mauro Campbell Marques).

2. Agravo regimental não provido.’
Sustenta, em síntese, que a decisão rescindenda, ao assegurar o direito dos substituídos 

à incorporação de quintos em decorrência do exercício de cargo em comissão no período 
de 08.04.1998, data da vigência da Lei 9.624/1998, até 04.09.2001, data da publicação da 
Medida Provisória 2.225-45/2001, violou a literalidade do art. 37, caput, da Constituição 
Federal (princípio da legalidade) e o art. 3º da Medida Provisória 2.225-45/2001, ao fun-
damento de que a referida norma não assegurou novo direito à incorporação de quintos, 
mas apenas determinou a transformação dos quintos/décimos já incorporados em vantagem 
pessoal nominalmente identificada, sequer revogando o disposto no art. 15 da Lei 9.527/1997. 
Destaca ainda que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 638.115/CE, rel. Min. 
Gilmar Mendes, julg. em 18 e 19.03.2015, decidiu que ofende o princípio da legalidade a 
decisão que concede incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no 
período de 08.04.1998, data da edição da Lei 9.624/1998, até 04.09.2001, data da edição 
da Medida Provisória 2.225-45/2001, ante a carência de fundamento legal.

Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela, ‘para o fim de suspender TODOS os efeitos 
da decisão que se busca rescindir, em especial a execução de sentença levada a cabo no 
processo originário nº 2006.71.00.032675-1, até final julgamento desta rescisória, determi-
nando: (a.1) a suspensão da execução e de qualquer pagamento judicial ou administrativo 
e/ou levantamento de qualquer importância pela parte-ré com base na decisão rescindenda; 
(a.2) a expedição de ofício ao juízo de origem comunicando a decisão (4ª Vara Federal de 
Porto Alegre, Seção Judiciária do Rio Grande do Sul), uma vez que estariam presentes os 
pressupostos autorizadores da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano 
irreparável ou de difícil reparação, diante do risco iminente de ser compelida a implantar nos 
contracheques dos substituídos a VPNI e a suportar execução de pagar de quantia vultuosa, 
além da irrepetibilidade dos valores eventualmente pagos.

Por fim, postula seja julgado procedente o pedido rescindendo, a fim de desconstituir o 
acórdão rescindendo proferido no julgamento do AgRg no AREsp 12.035/RS, declarando-
se a improcedência da incorporação da vantagem dos quintos/décimos relativos ao período 
de 08.04.1998 a 05.09.2001.

É o relatório. Passo a decidir.
O art. 489 do CPC assegura a possibilidade de se antecipar os efeitos da tutela em 

sede de ação rescisória, a fim de suspender a execução do acórdão rescindendo, quando 
demonstrado o preenchimento dos requisitos previstos no art. 273 do CPC, quais sejam, 
prova inequívoca da verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou 
de difícil reparação.

Dessa forma, nos casos em que se intenta antecipar tutela em ação rescisória, é neces-
sário mais que um mero juízo de verossimilhança, mas também a comprovação de que a 
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ação rescisória tem forte probabilidade de êxito, ou seja, quando visível à primeira vista a 
procedência da ação rescisória pelo mérito. Isso porque milita contra o autor a presunção 
de que justo foi o acórdão transitado em julgado, tendo em vista a sua cognição, que vai 
além da superficialidade de uma liminar.

Nesse sentido:
‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. 

AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE NEGOU PEDIDO LIMINAR. SERVIDOR PÚBLI-
CO. MÉDICO DA FUNASA. EX-CELETISTA. GRATIFICAÇÃO DE HORAS-EXTRAS. 
VPNI. LEI 8.270/91. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO NÃO DEMONSTRADA 
DE PLANO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE 
TUTELA INAUDITA ALTERA PARTE. RECURSO DA FUNASA DESPROVIDO. 1. Para a 
concessão de tutela antecipada que visa à sustação de acórdão rescindendo, faz-se necessário 
o preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 273 do CPC, combinados com 
o art. 489, que impinge carga de maior excepcionalidade e especificidade aos pressupostos, 
em virtude da presunção de legitimidade que milita em favor da decisão judicial que se 
busca rescindir, motivo pelo qual somente pode ser concedida quando a hipótese concreta 
demonstrar, além de sua imprescindibilidade, uma quase certeza e liquidez da procedência 
do pedido. [...]’ (AgRg na AR 5.213/PB, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira 
Seção, julgado em 09.10.2013, DJe 04.11.2013)

In casu, verifico, em sede de cognição sumária, a presença dos pressupostos auto-
rizadores à concessão da medida antecipatória, isso porque o acórdão rescindendo, ao 
reconhecer o direito dos substituídos à incorporação de quintos em relação ao exercício 
de função comissionada no período de 08.04.1998, data da edição da Lei 9.624/1998, até 
04.09.2001, data da edição da Medida Provisória 2.225-45/2001, esposa entendimento do 
STJ que restou superado pelo Pretório Excelso no julgamento do RE 638.115/CE, rel. 
Min. Gilmar Mendes, julg. em 19.03.2015, no qual restou reconhecida a impossibilidade 
de incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período 
em questão, nos termos da seguinte ementa:

‘Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de 
quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre 
a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-45/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraor-
dinário provido.’ (RE 638.115, relator(a): Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 
19.03.2015, Processo Eletrônico, Repercussão Geral – Mérito, DJe-151, divulg. 31.07.2015, 
public. 03.08.2015)

Na oportunidade, o Pretório Excelso consignou que ofende o postulado fundamental 
da legalidade a decisão judicial que concede a incorporação de quintos pelo exercício de 
função comissionada no período entre 08.04.1998 – data da edição da Lei 9.624/1998 – e 
04.09.2001 – data da edição da Medida Provisória 2.225-45/2001 –, ante a ausência de 
fundamento legal.

Para melhor compreensão da controvérsia, trago à baila trecho do Informativo STF nº 
778, verbis:

‘No mérito, o Plenário pontuou que a decisão judicial a determinar incorporação dos 
quintos careceria de fundamento legal e, assim, violaria o princípio da legalidade. A decisão 
recorrida baseara-se no entendimento segundo o qual a Medida Provisória 2.225-45/2001, 
em seu art. 3º, permitiria a incorporação dos quintos no período compreendido entre a edição 
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da Lei 9.624/1998 e a edição da aludida medida provisória. O referido art. 3º transformara 
em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a 
que se referem os artigos 3º e 10 da Lei 8.911/1994 e o art. 3º da Lei 9.624/1998. Não se 
poderia considerar que houvera o restabelecimento ou a reinstituição da possibilidade de 
incorporação das parcelas de quintos ou décimos. A incorporação de parcelas remuneratórias 
remontaria à Lei 8.112/1990. Seu art. 62, § 2º, na redação original, concedera aos servi-
dores públicos o direito à incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, 
chefia ou assessoramento à razão de um quinto por ano, até o limite de cinco quintos. A Lei 
8.911/1994 disciplinara a referida incorporação. Por sua vez, a Medida Provisória 1.195/1995 
alterara a redação dessas leis para instituir a mesma incorporação na proporção de um dé-
cimo, até o limite de dez décimos. A Medida Provisória 1.595-14/1997, convertida na Lei 
9.527/1997, extinguira a incorporação de qualquer parcela remuneratória, com base na Lei 
8.911/1994, e proibira futuras incorporações. As respectivas parcelas foram transformadas 
em VPNI. A Lei 9.527/1997 não teria sido revogada pela Lei 9.624/1998, pois esta seria 
apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias reeditadas validamente 
iniciada anteriormente à própria Lei 9.527/1997. Desde a edição da Medida Provisória 
1.595-14/1997, portanto, seria indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias 
referentes a quintos ou décimos. Em suma, a concessão de quintos somente seria possível 
até 28.02.1995, nos termos do art. 3º, I, da Lei 9.624/1998, enquanto que, de 01.03.1995 
a 11.11.1997, data da edição da Medida Provisória 1.595-14/1997, a incorporação devida 
seria de décimos, nos termos do art. 3º, II e parágrafo único, da Lei 9.624/1998, sendo in-
devida qualquer concessão após 11.11.1997. Nesse quadro, a Medida Provisória 2.225/2001 
não viera para extinguir definitivamente o direito à incorporação que teria sido revogado 
pela Lei 9.624/1998, mas somente para transformar em VPNI a incorporação das parcelas 
referidas nas Leis 8.911/1994 e 9.624/1998. Assim, o direito à incorporação de qualquer 
parcela remuneratória, fosse quintos ou décimos, já estaria extinto. O restabelecimento de 
dispositivos normativos anteriormente revogados, a permitir a incorporação de quintos ou 
décimos, somente seria possível por determinação expressa em lei. Em outros termos, a 
repristinação de normas dependeria de expressa determinação legal. Assim, se a Medida 
Provisória 2.225/2001 não repristinara expressamente as normas que previam a incorporação 
de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remuneratória pessoal não 
prevista no ordenamento. Em conclusão, não existiria norma a permitir o ressurgimento dos 
quintos ou décimos levada a efeito pela decisão recorrida. Vencidos os Ministros Luiz Fux, 
Cármen Lúcia e Celso de Mello, que desproviam o recurso. Assentavam que a incorporação 
de gratificação relativa ao exercício de função comissionada no período de 08.04.1998 a 
05.09.2001, transformando as referidas parcelas em VPNI, teria sido autorizada pela Medida 
Provisória 2.225-45/2001, em razão de ter promovido a revogação dos artigos 3º e 10 da 
Lei 8.911/1994. Por fim, o Plenário, por decisão majoritária, modulou os efeitos da decisão 
para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do 
julgamento, cessada a ultratividade das incorporações concedidas indevidamente. Vencido 
o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos da decisão.’ (destaquei)

Destaque-se que não incide na espécie o óbice da Súmula 343/STF, porquanto não 
se trata de mudança de entendimento jurisprudencial ou de divergência interpretativa, 
porquanto o Pretório Excelso, ao rever o entendimento do STJ, decidiu que não haveria 
base legal para a concessão de incorporação de quintos relativos ao exercício de função 
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comissionada no período de 08.04.1998 a 05.09.2001, de modo que decisões judiciais que 
assegurassem tal vantagem violariam a literalidade dos dispositivos jurídicos, uma vez que 
concede direito sem nenhuma base legal, bem como por ser ‘inaplicável a Súmula STF 343, 
quando a ação rescisória está fundamentada em violação literal a dispositivo da Constituição 
Federal’ (AgRg no RE 564.781/ES, 2ª Turma, rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 01.07.2009).

Portanto, inexistindo base legal para a concessão da vantagem, não há que se falar 
em divergência sobre a interpretação legal, mas sim em violação direta à lei, porquanto 
esta nunca teria concedido o direito subjetivo ora outorgado pelo julgado rescindendo, a 
evidenciar a plausibilidade do direito invocado e a forte probabilidade de êxito na demanda.

Outrossim, também se revela presente o fundado receio de dano irreparável ou de difícil 
reparação, isso porque, caso ocorra o pagamento de tais parcelas, elas não serão devolvidas, 
diante do entendimento firmado no âmbito do STJ de que é incabível a devolução de valores 
recebidos de boa-fé por força de decisão judicial transitada em julgado, mesmo que ela seja 
posteriormente desconstituída, diante da sua natureza alimentar e da presunção de boa-fé.

Nesse diapasão:
‘PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MAGISTRADOS. INCORPORAÇÃO 

DE QUINTOS. AÇÃO RESCISÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSSIBILIDADE. 
EXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. 1. Cuida-se, na origem, de 
agravo regimental na ação rescisória interposto pela União contra a decisão que indeferiu 
pedido de antecipação dos efeitos da tutela, o qual objetivava a suspensão da obrigação 
de fazer e do processo de execução, inclusive a suspensão do pagamento de precatórios 
cujo valor poderia ser levantado a qualquer momento, já que estava disponível desde o dia 
23.03.2010, até o julgamento final da presente ação rescisória. 2. Já na ação rescisória, o 
que se busca é justamente desconstituir essas decisões judiciais que garantiram o pagamento 
aos magistrados das verbas remuneratórias decorrentes de Vantagem Pessoal Nominalmente 
Identificada – VPNI (décimos/quintos incorporados). 3. O STJ, acompanhando orientação 
da Suprema Corte, firmou o entendimento de que a percepção, por juízes ex-servidores, das 
mencionadas parcelas remuneratórias incorporadas antes do ingresso na magistratura não é 
devida, por falta de previsão específica na Loman, bem como por não haver direito adquirido 
a regime jurídico remuneratório. 4. Este Tribunal Superior também se consolidou no sentido 
de, em virtude da natureza alimentar, não ser devida a restituição dos valores que, por força 
de decisão transitada em julgado, forem recebidos de boa-fé, ainda que posteriormente tal 
decisão tenha sido desconstituída em ação rescisória (AgRg no Ag 1.310.688/DF, Primeira 
Turma, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 02.02.2011). 5. Portanto, em atenção à 
compreensão firmada pelo Pretório Excelso e à possibilidade de dano de difícil reparação, 
ante o entendimento de que vantagens de natureza alimentar não devem ser devolvidas, 
notadamente quando o seu pagamento decorrer de provimento judicial transitado em jul-
gado, considero presentes os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da pretensão 
rescisória. 6. Agravo regimental não provido.’ (AgRg no AgRg no REsp 1.400.492/DF, 
rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 27.05.2014, DJe 24.06.2014)

‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRATURA. QUINTOS 
ADQUIRIDOS EM PERÍODO ANTERIOR. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
VANTAGEM NÃO PREVISTA NA LOMAN. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 
MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTE-
LA. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Há neste Superior 
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Tribunal de Justiça julgados no sentido da possibilidade de o servidor público que teve 
incorporada aos seus vencimentos parcela remuneratória decorrente do exercício de fun-
ção comissionada, chamada de ‘quintos’, continuar a recebê-la mesmo após o ingresso na 
magistratura. 2. Não obstante isso, o Supremo Tribunal Federal recentemente apreciou a 
quaestio iuris e concluiu pela impossibilidade de o magistrado perceber vantagem diversa 
daquelas previstas na Lei Complementar nº 35/1993 (Loman), e, no tocante aos quintos, 
enfatizou não haver direito adquirido a regime jurídico, sendo indevida a sua concessão. 
3. Em atenção à compreensão firmada pelo Pretório Excelso, bem como à possibilidade 
de dano de difícil reparação, ante o entendimento de que vantagens de natureza alimentar 
não devem ser devolvidas, notadamente quando o seu pagamento decorre de provimento 
judicial transitado em julgado, considero presentes os requisitos necessários à antecipação 
dos efeitos da pretensão rescisória. 4. Agravo regimental provido.’ (AgRg na AR 4.085/DF, 
rel. Ministro Celso Limongi [desembargador convocado do TJ/SP], rel. p/ acórdão Ministro 
Haroldo Rodrigues [desembargador convocado do TJ/CE], Terceira Seção, julgado em 
27.04.2011, DJe 27.06.2011)

Forte nessas razões e diante da presença dos pressupostos autorizadores, DEFIRO O 
PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, a fim de determinar a imediata suspensão 
da execução do acórdão rescindendo proferido no julgamento do AgRg no AREsp 12.035/
RS, rel. Min. Benedito Gonçalves, em especial da execução de sentença levada a cabo no 
processo originário nº 2006.71.00.032675-1, em trâmite perante a 4ª Vara Federal da Sub-
seção Judiciária de Porto Alegre/RS, até decisão final da presente rescisória.

Oficie-se, com urgência, o Juízo da 4ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Porto 
Alegre/RS, comunicando o teor da presente decisão.

Diante da tempestividade da presente ação rescisória, cite-se o sindicato-réu, no endereço 
indicado à inicial, para, querendo, oferecer resposta, no prazo legal de 30 (trinta) dias, na 
forma do art. 491 do CPC e do art. 234 do RISTJ.

Publique-se.
Intimem-se.
Brasília (DF), 06 de outubro de 2015.
MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, Relator.” (Ministro Mauro Campbell 

Marques, 07.10.2015) (grifei)
“AÇÃO RESCISÓRIA Nº 5.694 – DF (2015/0233697-5)
RELATOR: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AUTOR: CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E 

TECNOLÓGICO – CNPQ
ADVOGADO: PROCURADORIA-GERAL FEDERAL – PGF
RÉU: EDSON LUIZ MUNIZ DA SILVA
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. SERVIDOR 

PÚBLICO FEDERAL. QUINTOS. INCORPORAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A 
EXPRESSÃO LITERAL DE LEI. RE 638.115/CE. IMPOSSIBILIDADE. PLAUSIBILI-
DADE DO DIREITO. EXISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS. RISCO 
DE DANO DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. EVIDENCIADO. PRESENÇA DOS PRESSU-
POSTOS. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA.

DECISÃO
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Vistos.
Cuida-se de ação rescisória com pedido de antecipação de tutela, ajuizada pelo CONSE-

LHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO – CNPq, 
com fulcro no art. 485, V, do Código de Processo Civil, na qual se objetiva a rescisão da 
decisão monocrática transitada em julgado proferida no REsp 1.377.961/DF. No caso 
concreto, o decisum sob rescisão aplicou o entendimento firmado no REsp 1.230.532/DF, 
cuja ementa transcrevo:

‘RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A, DA CF. ART. 543-
C DO CPC. RESOLUÇÃO 8/08 DO STJ. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 
PÚBLICO DO PODER EXECUTIVO FEDERAL. EXERCÍCIO DE FUNÇÃO CO-
MISSIONADA JUNTO AO PODER JUDICIÁRIO. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. 
OBSERVÂNCIA DA FUNÇÃO EFETIVAMENTE EXERCIDA. RECURSO ESPECIAL 
DA UNIÃO FEDERAL DESPROVIDO.

1. Com o advento da Medida Provisória 2.225-45/2001, que acrescentou o art. 62-A à 
Lei 8.112/90, reportando-se ao conteúdo normativo dos arts. 3º e 10 da Lei 8.911/94 e 3º 
da Lei 9.624/98, permitiu-se a compreensão de que foi elastecido o prazo de incorporação 
dos chamados quintos, passando a vigorar até 05 de setembro de 2001, data do início de 
sua vigência.

2. O entendimento firmado no âmbito desta Corte Superior é o de que as parcelas in-
corporadas aos vencimentos dos servidores cedidos a outro poder devem observar o valor 
da função efetivamente exercida, sendo vedada a redução dos valores incorporados sob o 
fundamento de ser necessário efetuar a correlação entre as funções dos diferentes poderes.

3. Recurso especial da UNIÃO FEDERAL desprovido, com os efeitos previstos no art. 
543-C do CPC e na Resolução 8/2008-STJ, de acordo com os precedentes do STJ: AgRg 
no REsp 1.159.467/DF, rel. Min. Celso Limongi, DJe 25.05.2011; AgRg no REsp 942.868/
DF, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 08.06.2009; REsp 1.089.886/DF, rel. Min. 
Maria Thereza de Assis Moura, DJe 15.12.2008; AgRg no REsp. 913.225/DF, rel. Min. 
Jorge Mussi, DJe 02.02.2009.’ (REsp 1.230.532/DF, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, Primeira Seção, julgado em 12.12.2012, DJe 19.12.2012)

Em sua petição inicial, a parte-autora alega que a decisão judicial teria violado a ex-
pressão literal do art. 3º da MP 2.225-45/2001 e os arts. 3º e 10 da Lei nº 8.911/94, além 
do art. 3º da Lei nº 9.624/98. No cerne, defende que tais dispositivos sofreram exegese 
definitiva no RE 638.115/CE, julgado pelo STF com força de repercussão geral. Argumenta, 
ainda, que o decisum sob juízo rescisório teria violado o princípio da inexistência de direito 
adquirido a regime jurídico e o princípio da legalidade. Pediu antecipação de tutela para 
sustar a execução pelo juízo de piso, em razão da impossibilidade de que tais valores sejam 
devolvidos (fls. 1-23, e-STJ).

É, no essencial, o relatório.
Deve ser concedida a antecipação de tutela.
De plano, cabe anotar que a decisão judicial sob juízo rescisório esposa um entendimento 

sobre a legislação federal que restou evidentemente superado pelo Supremo Tribunal Fe-
deral, ao apreciar o tema dos ‘quintos’ com pleito de incorporação fixados entre o período 
de 1998 até 2001.

Transcrevo a ementa do acórdão do Pretório Excelso:
‘Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de 
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quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre 
a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraor-
dinário provido.’ (RE 638.115/CE, relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado 
em 19.03.2015, processo eletrônico publicado no DJe-151 em 03.08.2015)

Cabe anotar que, da leitura do acórdão acima indicado, se infere que o Supremo Tri-
bunal Federal realizou a apreciação da contenda sob o prisma do princípio da legalidade e 
consignou que a interpretação dada pelo Superior Tribunal de Justiça ao tema dos quintos 
seria violadora da juridicidade em um sentido pleno, pois ofenderia o próprio princípio da 
legalidade, ao outorgar um direito sem base legal. Transcrevo trechos do voto:

‘(...)
O tema referente à incorporação de quintos, por suscitar a interpretação da legislação 

aplicável a essa matéria (Leis 8.112/90, 8.911/94, 9.624/98 e MP 2.225-45/2001), costuma 
ser tratado como de índole estritamente infraconstitucional. Assim, ele tem sido enfrentado 
pelos tribunais e também pelo Superior Tribunal de Justiça. No entanto, essa forma de abor-
dar a matéria representa apenas um dos enfoques possíveis quanto à questão da legalidade.

(...)
Dessarte, não há, aqui, mera questão de ilegalidade, por ofensa ao direito ordinário, mas 

típica questão constitucional consistente na afronta ao postulado fundamental da legalidade.
(...)
Enfim, é possível aferir uma questão constitucional na violação da lei por decisão ou ato 

dos poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário. A decisão ou ato sem fundamento legal 
ou contrário ao direito ordinário viola, dessa forma, o princípio da legalidade.

No caso, a decisão judicial que determina a incorporação dos quintos carece de funda-
mento legal e, portanto, viola o princípio da legalidade.

A decisão recorrida baseou-se no entendimento segundo o qual a Medida Provisória 
2.225-45, de 2001, especificamente o seu art. 3º, permitiu a incorporação dos quintos no 
período de 08.04.1998 (edição da Lei 9.624/98) até 04.09.2001, data de sua edição.

(...)
Como se pode perceber, o art. 3º da MP 2.225-45, de 2001, apenas transformou em 

Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada – VPNI a incorporação das parcelas a que 
se referem os arts. 3º e 10 da Lei 8.911, de 11 de julho de 1994, e o art. 3º da Lei 9.624, de 
2 de abril de 1998. O texto é claro. Não há como considerar, a menos que se queira ir de 
encontro à expressa determinação legal, que o citado artigo tenha restabelecido ou reinsti-
tuído a possibilidade de incorporação das parcelas de quintos ou décimos.

A incorporação de parcelas remuneratórias remonta à Lei 8.112, de 1990. O art. 62, § 
2º, da Lei 8.112/90, em sua redação original, concedeu aos servidores públicos o direito à 
incorporação da gratificação por exercício de cargo de direção, chefia ou assessoramento à 
razão de 1/5 (um quinto) por ano, até o limite de 5 (cinco) quintos. A Lei 8.911/94 (arts. 3º 
e 10) disciplinou a referida incorporação. A Medida Provisória 1.195/95 alterou a redação 
da Lei 8.112/90 e da Lei 8.911/94 para instituir a mesma incorporação na proporção de 
1/10, até o limite de dez décimos.

(...)
A Lei 9.527/97 não foi revogada pela Lei 9.624/98 pela simples razão de que esta é 

apenas a conversão de uma cadeia distinta de medidas provisórias (reeditadas validamente) 
iniciada anteriormente à própria Lei 9.527/97.
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Desde 11.11.1997, portanto, é indevida qualquer concessão de parcelas remuneratórias 
referentes a quintos ou décimos.

(...)
Assim, como afirmado, o direito à incorporação de qualquer parcela remuneratória, 

sejam quintos, sejam décimos, já estava extinto desde a Lei 9.527/97.
O restabelecimento de dispositivos normativos anteriormente revogados, os quais per-

mitiam a incorporação dos quintos ou décimos, somente seria possível por determinação 
expressa na lei. Em outros termos, a repristinação de normas, no ordenamento jurídico 
brasileiro, depende de expressa determinação legal, como dispõe o § 3º do art. 3º da Lei 
de Introdução do Código Civil.

(...)
Assim, se a MP 2.225-45/2001 não repristinou expressamente as normas que previam 

a incorporação de quintos, não se poderia considerar como devida uma vantagem remune-
ratória pessoal não prevista no ordenamento jurídico.’

Da leitura do acórdão acima transcrito bem se evidencia que o tema sob rescisão não 
diz respeito à mudança de entendimento jurisprudencial. Não se trata de uma divergência 
interpretativa. Ele está afeto à demonstração de que não havia nenhuma base legal para a 
concessão dos ‘quintos’ e, assim, de que tais decisões violavam a literalidade dos dispositivos 
jurídicos, uma vez que concedem direito à incorporação dos quintos sem nenhuma base legal.

Friso trecho muito claro nesse sentido:
‘É princípio comezinho o que determina que a concessão de vantagens a servidores pú-

blicos somente pode ocorrer mediante lei. Logo, se não há lei, não é devida a incorporação 
dos denominados quintos/décimos. Em conclusão, não há no ordenamento jurídico norma 
que permita essa ‘ressurreição’ dos quintos/décimos levada a efeito pela decisão recorrida.

Não se pode revigorar algo que já estava extinto por lei, salvo mediante outra lei e de 
forma expressa, o que, como demonstrado, não ocorreu. Essas considerações são suficientes 
para atestar a violação ao princípio da legalidade por parte da decisão recorrida.’

Se está a se evidenciar que não há base legal, resta claro que não se debate uma di-
vergência sobre a interpretação legal, mas a violação direta da lei, porquanto esta nunca 
teria prescrito o direito subjetivo outorgado.

Tal entendimento tem sido acolhido no Superior Tribunal de Justiça para indicar que 
inexiste previsão legal para tal incorporação:

‘RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ATUALI-
ZAÇÃO DE QUINTOS/DÉCIMOS. EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS 
ENTRE 08.04.98 E 04.09.2001. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO 
PRETÓRIO EXCELSO. PRONUNCIAMENTO PELA IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA 
DE PREVISÃO LEGAL.

I. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em recente julgamento, deu provimento ao 
Recurso Extraordinário nº 638.115, interposto pela União, no qual se discutia a constitu-
cionalidade da incorporação de quintos por servidores pelo exercício de funções gratifica-
das no período compreendido entre a edição da Lei nº 9.624/98 e a Medida Provisória nº 
2.225-45/2001. Concluiu o Pretório Excelso, por maioria, não ser devida a incorporação de 
quintos e décimos, no período em discussão, ante a ausência de norma expressa autorizadora.

II. Ressaltou o em. Ministro Gilmar Mendes, relator do recurso, que o direito à incor-
poração de quintos ou décimos encontrava-se extinto desde a Lei nº 9.527/97, bem como 
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que a MP 2.225-45/2001 não veio para extinguir definitivamente o direito à incorporação 
que teria sido revigorado pela Lei 9.624/1998, como equivocadamente entenderam alguns 
órgãos públicos, mas apenas e tão somente para transformar em Vantagem Pessoal Nomi-
nalmente Identificada (VPNI) a incorporação das parcelas a que se referem os artigos 3º e 
10 da Lei 8.911/1994 e o artigo 3º da Lei 9.624/1998.

III. Atualização devida somente até a vigência da Lei nº 9.527/97, publicada em 11.12.97.
IV. Recurso ordinário parcialmente provido.’ (RMS 31.262/AM, rel. Ministro Néfi 

Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23.06.2015, DJe 20.08.2015)
Com tais considerações, localizo a plausibilidade do direito.
Passo ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Resta evidente que as parcelas em debate não serão devolvidas, ao momento em que 

sejam incorporadas ao patrimônio do servidor público. Assim, é claro que o dano não poderá 
ser reparado e, portanto, deve ser deferida a tutela antecipada pleiteada.

A propósito:
‘AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. MAGISTRATURA. QUINTOS 

ADQUIRIDOS EM PERÍODO ANTERIOR. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
VANTAGEM NÃO PREVISTA NA LOMAN. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. 
MUDANÇA DE REGIME JURÍDICO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. 
POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

1. Há neste Superior Tribunal de Justiça julgados no sentido da possibilidade de o ser-
vidor público que teve incorporada aos seus vencimentos parcela remuneratória decorrente 
do exercício de função comissionada, chamada de ‘quintos’, continuar a recebê-la mesmo 
após o ingresso na magistratura.

2. Não obstante isso, o Supremo Tribunal Federal recentemente apreciou a quaestio 
iuris e concluiu pela impossibilidade de o magistrado perceber vantagem diversa daquelas 
previstas na Lei Complementar nº 35/1993 (Loman), e, no tocante aos quintos, enfatizou 
não haver direito adquirido a regime jurídico, sendo indevida a sua concessão.

3. Em atenção à compreensão firmada pelo Pretório Excelso, bem como à possibilidade 
de dano de difícil reparação, ante o entendimento de que vantagens de natureza alimentar 
não devem ser devolvidas, notadamente quando o seu pagamento decorre de provimento 
judicial transitado em julgado, considero presentes os requisitos necessários à antecipação 
dos efeitos da pretensão rescisória.

4. Agravo regimental provido.’ (AgRg na AR 4.085/DF, rel. Ministro Celso Limongi 
[desembargador convocado do TJ/SP], rel. p/ acórdão Ministro Haroldo Rodrigues [desem-
bargador convocado do TJ/CE], Terceira Seção, julgado em 27.04.2011, DJe 27.06.2011)

Evidenciado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação.
Em suma, deve ser deferida a antecipação de tutela para que, desde logo, haja a sus-

pensão da execução do acórdão do REsp 1.377.961/CE, levada a termo na 8ª Vara Federal 
da Seção Judiciária Federal do Distrito Federal (processo nº 0027507-43.2006.4.01.3400).

Ante o exposto, concedo a tutela antecipada.
Cite-se o requerido para ofertar contestação.
Expeça-se ofício ao Juízo da 8ª Vara Federal (processo nº 0027507-43.2006.4.01.3400).
Expeça-se ofício ao Juízo da 8ª Vara Federal para comunicar da presente decisão.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília (DF), 15 de setembro de 2015.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017370

MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Relator” (Ministro Humberto Martins, 17.09.2015) (grifei)

Embora já tenha externado entendimento diverso em sede de 
embargos à execução, fundado na norma prevista no art. 741 do CPC, 
aprofundando minhas reflexões sobre o tema, alinho-me às razões já 
expostas pelo eminente relator.

Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação rescisória.
É o voto.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:

Preliminar

Inicialmente, gostaria de suscitar questão de ordem, a fim de que 
a Presidência esclareça o procedimento a ser adotado no presente 
julgamento.

Muito embora o presente feito não se encontre no menu do espelho 
de pauta “Sobrestados – Art. 942 do CPC”, verifico que se trata de 
prosseguimento de julgamento de ação rescisória cujo julgamento na 
Segunda Seção não foi unânime.

Sendo assim, deve ser observado o disposto no art. 180-B do 
RITRF4, que dispõe:

“Art. 180-B. As ações rescisórias julgadas pelas seções especializadas, nas quais a 
rescisão da sentença se dê por maioria, terão o seu prosseguimento de julgamento perante 
a Corte Especial. (Artigo incluído pelo Assento Regimental nº 11, de 23.05.2016)

§ 1º Os desembargadores federais e os juízes federais convocados em substituição que 
participaram do julgamento não unânime na seção, se ainda estiverem atuando na Corte, 
também participarão da sessão em que terá prosseguimento, com a exclusão do mesmo 
número de desembargadores mais novos.

§ 2º O processo será incluído em pauta de julgamentos.
§ 3º Não se aplica o disposto no artigo 178 deste regimento.
§ 4º Fica assegurado o direito de sustentação oral das partes e de terceiros perante os 

novos julgadores, aplicando-se a previsão do artigo 191 deste regimento.”

Logo, a continuação do julgamento originário da seção neste 
colegiado enseja duas providências de caráter meramente procedimental 
a serem elucidadas:

1) desnecessidade de colheita dos votos dos magistrados que já 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 371

iniciaram o julgamento, salvo eventual retificação, nos termos dos 
artigos 941, § 1º, in fine, c/c 942, § 2º, do NCPC, evitando eventual voto 
em duplicidade, bem como para viabilizar a participação (presença) dos 
magistrados que eventualmente não tenham assento na composição da 
Corte Especial;

2) definição dos magistrados que participaram do início do 
julgamento, especialmente no caso em tela, em que houve a participação 
de juízes convocados em substituição a desembargador, explicitando-
se quais os membros da Corte Especial que devem proferir voto, haja 
vista a necessidade de continuação do julgamento “com a exclusão do 
mesmo número de desembargadores mais novos”, conforme preclara 
disposição regimental.

Levanto a presente questão de ordem porque, ao início do julgamento 
nesta Corte Especial, ao invés de se colherem os novos votos, passaram 
a votar os membros da seção que já haviam votado. Sendo o caso 
de simples prosseguimento do julgamento (colegiado qualificado), 
deveriam votar outros membros da Corte Especial, presentes no ato, 
necessariamente, os membros titulares da seção de origem, que teriam 
a possibilidade de retificação dos votos já proferidos (desnecessária a 
presença dos desconvocados).

Mérito

Definidos os magistrados que participam deste julgamento, declaro-
me habilitado a participar e, não obstante os argumentos esposados pelo 
eminente relator, peço vênia para acompanhar a divergência inaugurada 
pela eminente Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler.

Como é sabido, o Supremo Tribunal Federal editou, ainda na década 
de 60 (a aprovação ocorreu na sessão plenária de 13 de dezembro de 
1963), a Súmula 343, cujo teor é o seguinte:

“Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão 
rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.”

O referido enunciado – e isso também não é fato novo – teve sua 
interpretação restrita (ou conformada constitucionalmente) pelo STF 
nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário 328.812-1, rel. 
Ministro Gilmar Mendes, julgado em 06 de março de 2008.
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Nessa importante assentada, levando-se em conta, entre outros 
valiosos argumentos, a força normativa da Constituição e a máxima 
efetividade de suas normas (da Constituição), consignou-se que “cabe 
ação rescisória por ofensa à literal disposição constitucional, ainda que 
a decisão rescindenda tenha se baseado em interpretação controvertida 
ou seja anterior à orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal”.

Passou-se a admitir, então, o manejo de ações rescisórias quando 
as decisões se mostrassem contrárias à orientação do Pretório Excelso, 
entendimento esse, é bom lembrar, que já era consagrado no âmbito 
deste Regional Federal, que, ainda no ano de 2002, editou a Súmula 63, 
verbis:

“Não é aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal nas ações rescisórias 
versando matéria constitucional.”

Essa orientação – vertida, conforme visto, tanto nos Embargos 
Declaratórios no Recurso Extraordinário 328.812-1 quanto na Súmula 
63 desta Corte – está sendo revista pelo próprio Supremo Tribunal 
Federal, revisão essa que teve início, ao que parece, quando do 
julgamento do Recurso Extraordinário 590.809/RS, de 22 de outubro 
de 2014. Constou da ementa o quanto segue:

“AÇÃO RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O 
Direito possui princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não ca-
bendo colar a sinonímia às expressões ‘ação rescisória’ e ‘uniformização da jurisprudência’. 
AÇÃO RESCISÓRIA – VERBETE Nº 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O verbete nº 
343 da Súmula do Supremo deve ser observado em situação jurídica na qual, inexistente 
controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance 
da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica 
coincidente com a revelada na decisão rescindenda.” (STF, RE 590.809, relator(a): Min. 
Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22.10.2014, Acórdão Eletrônico, Repercussão 
Geral, grifei)

A partir de então, e muito embora, verdade seja dita, exista alguma 
controvérsia com respeito à exata extensão da tese estabelecida em 
repercussão geral – o mesmo é dizer: se aplicável apenas à alteração 
de posicionamento do próprio Pretório Excelso ou a toda controvérsia 
jurisprudencial –, o fato é que, inegavelmente, restou superado, ainda 
que parcialmente, aquilo que decidido nos Embargos Declaratórios no 
Recurso Extraordinário 328.812-1, deixando-se de admitir a rescisão 
quando houver interpretação controvertida nos tribunais, ainda que se 
trate de questão constitucional.
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Cito, a título ilustrativo, o Segundo Agravo Regimental na Ação 
Rescisória 1.415/RS, rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 09.04.2015, 
cuja ementa é ilustrativa:

“SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA 
DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊN-
CIA TAMBÉM NOS CASOS EM QUE A CONTROVÉRSIA DE ENTENDIMENTOS SE 
BASEIA NA APLICAÇÃO DE NORMA CONSTITUCIONAL. PRECEDENTE. AGRAVO 
DESPROVIDO. 1. Não cabe ação rescisória, sob a alegação de ofensa a literal dispositi-
vo de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação 
controvertida nos tribunais, nos termos da jurisprudência desta Corte. 2. In casu, incide a 
Súmula 343 deste Tribunal, cuja aplicabilidade foi recentemente ratificada pelo Plenário 
deste Tribunal, inclusive quando a controvérsia de entendimentos se basear na aplicação 
de norma constitucional (RE 590.809, rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 24.11.2014). 3. 
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, AR 1.415 AgR-segundo, relator(a): 
Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 09.04.2015, grifei)

Diante disso, as seções cíveis deste Regional vêm prestigiando a 
Súmula 343 do STF:

“AÇÃO RESCISÓRIA. CRÉDITOS DE IPI. SÚMULA 343 DO SUPREMO TRIBU-
NAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal assentou, no julgamento do RE 590.809/
RS, com a relatoria do Ministro Marco Aurélio, que a sua Súmula nº 343 deve ser observada 
em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja 
entendimentos diversos sobre o alcance de determinada norma, mormente quando aquele 
Tribunal tenha sinalizado, em um primeiro passo, óptica coincidente com a revelada na 
decisão rescindenda. 2. Caso em que o acórdão rescindendo está apoiado em acórdãos do 
Supremo Tribunal Federal que reconheceram o direito aos créditos de IPI. 3. Ação rescisória 
julgada improcedente.” (TRF4, Ação Rescisória nº 0012642-36.2012.404.0000, 1ª Seção, 
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, por unanimidade, D.E. 26.11.2015, publicação em 
27.11.2015)

“ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRES-
SUPOSTOS DE CABIMENTO. OBSERVÂNCIA DE RIGOR. SÚMULA 343 DO STF. 
INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA DE TEXTO LEGAL. NÃO CABIMENTO DE 
AÇÃO RESCISÓRIA. As hipóteses legais para o ajuizamento de ação rescisória estavam 
elencadas, taxativamente, no art. 485 do CPC/1973, por se tratar da desconstituição de coisa 
julgada que afeta diretamente o princípio da segurança jurídica. Consoante a Súmula nº 343 
do Supremo Tribunal Federal, não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, 
quando a decisão rescindenda tiver se baseado em texto legal de interpretação controvertida 
nos tribunais. O acórdão rescindendo elegeu a data do trânsito em julgado da ação coletiva 
como marco para o início da contagem do prazo prescricional da execução de sentença, 
não havendo se falar em violação a literal dispositivo de lei, uma vez que à época a matéria 
era controvertida na jurisprudência. O recurso extraordinário interposto na ação originária 
não foi admitido, ao fundamento de que a alegada ofensa a preceito constitucional somente 
se verificaria de modo indireto e reflexo.” (TRF4, Agravo Legal em Ação Rescisória nº 
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0000050-52.2015.404.0000, 2ª Seção, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão 
Caminha, por unanimidade, D.E. 20.07.2016, publicação em 21.07.2016)

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. SÚMULA 343. 
INCIDÊNCIA. Diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal Federal e em repercussão 
geral, do RE 590.809, deixa-se de admitir a propositura de ações rescisórias quando houver 
interpretação controvertida nos tribunais, ainda que se trate de questão constitucional.” 
(TRF4, Ação Rescisória nº 0005751-28.2014.404.0000, 3ª Seção, de minha relatoria, por 
maioria, D.E. 05.04.2016, publicação em 06.04.2016)

Pois bem. No caso em tela, contudo, após a parte-autora ter abdicado 
do recurso extraordinário, inexistia controvérsia nos tribunais, pois 
a questão estava pacificada, como muito bem salientou a eminente 
Desembargadora Federal Marga Inge Barth Tessler ao dissentir do 
eminente relator:

“Reputo importante rememorar que esse tema passou a ser abordado na seara admi-
nistrativa imediatamente após a edição da aludida medida provisória, tendo alcançado em 
seguida a sua etapa judicial, com pacificação do veredicto pela procedência do pedido 
no Superior Tribunal de Justiça e neste Regional, conforme bem evidenciam os arestos 
transcritos no próprio acórdão rescindendo, já no ano de 2007. Em 2012, a questão logrou 
cristalização em recurso repetitivo no STJ na sede do REsp nº 1.261.020, relator o Ministro 
Mauro Campbell Marques.

Após longo período de recusa por parte do STF em apreciar a matéria, por considerar 
o tema de índole infraconstitucional (v.g. RE nº 747.916, relatora a Ministra Rosa Weber, 
Primeira Turma, julgado em 05.08.2014), em 19.03.2015, após prévia afetação da questão 
como de repercussão geral em 19.05.2011, a colenda Corte, em Tribunal Pleno, decidiu o 
seu mérito pela impossibilidade da incorporação dos quintos, no RE nº 638.115, relator o 
Ministro Gilmar Mendes. Em 18.05.2015, a UFSC propôs esta ação rescisória, pugnando 
pela observação do referido precedente firmado pelo STF.

Assim, evidencia-se que a presente demanda desconstitutiva busca exatamente a ‘resci-
são de julgado fundamentado em corrente jurisprudencial majoritária existente à época da 
formalização do acórdão rescindendo, em razão de entendimento posteriormente firmado 
pelo Supremo’, nos precisos termos da ementa acima transcrita, possibilidade de rescisão 
recusada pelo STF, ‘na consideração de que a ação rescisória não é instrumento de unifor-
mização da sua jurisprudência’.

Não desconheço a sutil distinção dos casos no tocante à qualidade da apreciação levada 
a cabo pelo STF. Nos arestos destacados, a colenda Corte tinha posição firmada sobre o 
mérito das ações, respeitantes ao direito ao creditamento de IPI. Aqui, o STF deixou de 
conhecer do mérito por considerar a matéria de natureza infraconstitucional.

Registro, entretanto, que tal circunstância não é suficiente para afastar o descabimento 
da ação rescisória na hipótese ora versada, uma vez que a apreciação no sentido de afirmar 
ser de cunho infraconstitucional o tema não deixa de incorporar o conjunto da jurisprudência 
da Corte Suprema.

Ademais, a substancial semelhança dos casos deve aproximar as soluções, no sentido 
de resguardar a coisa julgada e a segurança jurídica por ela alcançada de tais investidas por 
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meio de ação rescisória, motivadas pela alteração jurisprudencial do STF após longa data de 
pacificação, bem assim pelo conhecimento dos feitos na condição de expressivos de tema 
constitucional, depois de demorada recusa externada pela colenda Corte.

Diga-se mais: da essência da Súmula nº 343 do STF resulta a busca pela preservação da 
coisa julgada formada em contexto de razoabilidade interpretativa, embora a controvérsia 
nos tribunais. No caso em exame, houve mais do que isso, houve efetiva pacificação do 
tema por longa data, o que recomenda a manutenção da coisa julgada verificada nesse 
contexto.” (grifei)

Ademais, em recente consulta ao portal do STF, observa-se que o RE 
638.115 ainda não transitou em julgado após a oposição de embargos 
de declaração pela Procuradoria-Geral da República, o que reforça a 
necessidade de preservação da coisa julgada, pois deve-se analisar a 
questão também sob outro aspecto, qual seja, da segurança jurídica 
[ou, conforme o caso, da proteção da confiança – conferir, quanto ao 
ponto, Humberto Ávila (Teoria da segurança jurídica. 3. ed. São Paulo: 
Malheiros, 2014. p. 352 et seq.)], postulado constitucional que decorre 
do princípio do Estado Democrático de Direito [o vínculo é evidente 
– conferir, quanto ao ponto, Jorge Reinaldo Vanossi (La ineluctable 
relación de interdependencia de la ‘seguridad juridica’ con el ‘estado 
de derecho’. In: Anuario Iberoamericano de Justicia Constitucional. n. 
13. Madrid: CEPC, 2009. p. 467-476)]. Quanto mais uniformes forem 
os pronunciamentos judiciais, maior deve ser a proteção à confiança, 
senão vejamos:

“Terceiro, quanto maior for a inserção da decisão em uma cadeia de decisões unifor-
mes, tanto maior deve ser a protetividade da confiança nela depositada pelo contribuinte. 
Decisões das turmas do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal que, 
embora não tenham sido objeto de confirmação pelas seções ou pelo Tribunal Pleno, sejam 
uniformes em um só sentido autorizam a presunção de que manifestam o entendimento 
do tribunal respectivo a respeito da matéria, podendo, portanto, servir de guia normativo.” 
(ÁVILA, Humberto. Op. cit., p. 502)

Não bastasse, toda alteração jurisprudencial acaba por confrontar o 
princípio (ou regra, caso se queira) da igualdade, já que situações iguais 
acabam tendo tratamentos diversos sem que existam suficientes razões 
para tanto, o que também deve ser rechaçado no caso concreto.

Assim, seja pela alteração da exegese da Súmula 343 do Supremo 
Tribunal Federal, seja pela noção de segurança jurídica (e/ou de proteção 
da confiança legítima), creio que é o caso de este colegiado avançar e 
julgar improcedente o iudicium rescindens.
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Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, voto por 
julgar improcedente a ação rescisória, acompanhando a divergência 
inaugurada pela Desa. Marga Tessler.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Presentes os termos dos debates havidos na sessão da Corte Especial 
deste Tribunal em 22.09 do corrente, pedi vista dos autos para melhor 
apreciar o objeto da lide. Fi-lo ante a repetição do tema na Vice-
Presidência desta Corte sob a forma de pedido de efeito suspensivo a 
recurso excepcional interposto em cumprimento de sentença versando 
incorporação de quintos.

À análise dos elementos cognitivos que compõem o caderno 
processual em cotejo com a legislação de regência, acompanhando o 
ilustre relator, julgo procedente a ação rescisória.

Seguindo, à vista da falta de trânsito em julgado do RE 638.115/
CE – fundamento invocado à procedência da ação rescisória –, impõe-
se o deferimento da tutela provisória antecipada para determinar o 
sobrestamento da execução de origem, porquanto a própria higidez 
do título executivo encontra-se sub judice em sede de controle de 
constitucionalidade perante o STF (CPC, art. 525, § 12).

Ante o exposto, voto por julgar procedente a ação rescisória e deferir 
a tutela provisória antecipada à suspensão da execução de origem.

É o meu voto.

RETIFICAÇÃO DE VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira: Embora já tenha 
externado voto acompanhando o eminente relator, melhor refletindo 
sobre o tema, tenho que a divergência inaugurada pela Desa. Federal 
Marga deve ser prestigiada, até porque essa é a linha de orientação que 
estamos adotando na 3ª Seção, com a qual comungo há longa data, 
havendo votado, por ocasião da sessão anterior, equivocadamente, 
manifestando entendimento contrário ao que adoto, pedindo escusas 
pelo lapso.

Ante o exposto, com a devida vênia do eminente relator, voto por 
julgar improcedente a ação rescisória, acompanhando a divergência 
inaugurada pela Desa. Marga Tessler.
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AGRAVO INTERNO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE
REC. ESPECIAL EM AC Nº 0006120-66.2012.4.04.9999/PR

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

Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE – INSS

Agravado: Orlandina da Silva Oliveira
Advogado: Dr. Luiz Carlos Magrinelli

EMENTA

Processual. Agravo de Instrumento convertido em Agravo Interno. 
Acórdão de Agravo Regimental. Improvimento. Interposição de Recurso 
Especial. Inexistência de previsão legal.

1. Permanece a reconhecida inexistência de autorização legal para o 
processamento de recurso especial manejado contra acórdão proferido 
em sede de julgamento de agravo regimental, este último oposto contra 
decisão que não admitiu anterior recurso especial, ainda mais quando 
a inadmissão se deu sem a aplicação da sistemática dos recursos 
repetitivos, mas por conta da aplicação da Súmula 07/STJ, caso da 
decisão das fls. 147-148.

Em assim sendo, em acordo com os já lançados fundamentos da 
decisão das fls. 184-185, “à míngua de autorização legal para renovar 
a súplica excepcional, bem como em atenção à essência da reforma 
legislativa que introduziu a disciplina dos recursos representativos de 
controvérsia e repercussão geral, é de ser obstada a reiteração de recurso 
especial, como na hipótese, devendo as partes – que já obtiveram a 
manifestação do Poder Judiciário sobre a demanda – resignarem-se com 
a solução nela conferida, uma vez que o decisum revela-se insuscetível 
de ser modificado pelo Superior Tribunal de Justiça”.

2. Mantida a decisão agravada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Terceira Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos 
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termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 06 de abril de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz: O e. STJ, em decisão proferida no Agint no AREsp nº 471.884/
PR, determinou o retorno do feito a esta Corte, para que o agravo de 
instrumento das fls. 188-195 seja julgado como agravo interno.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Em decisão da fl. 164, foi declarado prejudicado recurso especial do 
INSS, com base na sistemática dos recursos repetitivos e na aplicação 
do Tema STJ nº 554 (“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. Por outro lado, considerando 
a inerente dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, 
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”).

Contra referida decisão, o INSS opôs agravo regimental, fls. 167-
171, ao qual foi negado provimento pela Terceira Seção desta Corte, 
conforme acórdão das fls. 172-176v.

O INSS, então, interpõe recurso especial contra aquele acórdão 
referente ao julgamento do agravo regimental, o qual não foi conhecido 
por esta Vice-Presidência, por falta de autorização legal para dita 
interposição.

Em sequência, o INSS interpõe agravo de instrumento, com escopo 
no art. 544 do CPC/1973, o qual, uma vez processado, foi remetido ao 
e. STJ que, conforme acima lançado, determinou o retorno do feito a 
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esta Corte, para o exame do referido recurso como agravo interno.
Permanece a reconhecida inexistência de autorização legal para o 

processamento de recurso especial manejado contra acórdão proferido 
em sede de julgamento de agravo regimental, este último oposto contra 
decisão que não admitiu anterior recurso especial, ainda mais quando 
a inadmissão se deu sem a aplicação da sistemática dos recursos 
repetitivos, mas por conta da aplicação da Súmula 07/STJ, caso da 
decisão das fls. 147-148.

Em assim sendo, em acordo com os já lançados fundamentos da 
decisão das fls. 184-185,

 “à mingua de autorização legal para renovar a súplica excepcional, bem como em atenção 
à essência da reforma legislativa que introduziu a disciplina dos recursos representativos de 
controvérsia e repercussão geral, é de ser obstada a reiteração de recurso especial, como na 
hipótese, devendo as partes – que já obtiveram a manifestação do Poder Judiciário sobre a 
demanda – resignarem-se com a solução nela conferida, uma vez que o decisum revela-se 
insuscetível de ser modificado pelo Superior Tribunal de Justiça”.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.
É o meu voto.

AGRAVO EM AC Nº 0021427-60.2012.4.04.9999/RS

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

Agravante: Odauria Marques da Silva
Advogada: Dra. Ana Dilene Wilhelm Berwanger

Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogado: Procuradoria Regional da PFE – INSS

EMENTA

Processual. Decisão monocrática. Agravo. Arts. 1.021 e 1.042. CPC/2015.
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1. Os agravos, interpostos com apoio no art. 1.042 do CPC, 
mostram-se inadequados pelas regras atualmente vigentes, uma vez 
que há previsão específica de agravo interno contra a decisão que nega 
seguimento a recurso excepcional, sendo inviável, pois, a aplicação do 
princípio da fungibilidade recursal, por caracterizar erro grosseiro.

2. Agravo regimental não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a 3ª Seção do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, não conhecer do agravo regimental, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 06 de abril de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
A parte apelante opõe agravo regimental, fls. 198-203, buscando a 
reconsideração ou a reforma da decisão das fls. 194-195, para, sustenta, 
diante da inexistência de erro grosseiro e da observância do princípio da 
fungibilidade, seja provido o agravo que opôs, nas fls. 186-192, e dado 
prosseguimento ao recurso especial por ela interposto.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Tompson Flores Lenz: De 
pronto, registro que o codex processual vigente não prevê a possibilidade 
de interposição do agravo do art. 1.042, dirigido ao Tribunal Superior, 
em face de decisão que nega seguimento ao recurso excepcional, 
cabendo, nesta hipótese, apenas o agravo interno. In verbis:

“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: 
(Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal 
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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; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 
2016) (Vigência)

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; (Incluída 
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

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 Supe-
rior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de 
recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

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; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 
2016) (Vigência)

IV – selecionar o recurso como representativo de controvérsia constitucional ou in-
fraconstitucional, nos termos do § 6º do art. 1.036; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 
(Vigência)

V – realizar o juízo de admissibilidade e, se positivo, remeter o feito ao Supremo Tri-
bunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça, desde que: (Incluído pela Lei nº 13.256, 
de 2016) (Vigência)

a) o recurso ainda não tenha sido submetido ao regime de repercussão geral ou de jul-
gamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

b) o recurso tenha sido selecionado como representativo da controvérsia; ou (Incluída 
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

c) o tribunal recorrido tenha refutado o juízo de retratação. (Incluída pela Lei nº 13.256, 
de 2016) (Vigência)

§ 1º Da decisão de inadmissibilidade proferida com fundamento no inciso V caberá 
agravo ao tribunal superior, nos termos do art. 1.042. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 
2016) (Vigência)

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, 
nos termos do art. 1.021.”(grifei)

Portanto, os agravos, interpostos com apoio no art. 1.042 do CPC, 
mostram-se inadequados pelas regras atualmente vigentes, uma 
vez que há previsão específica de agravo interno contra a decisão 
que nega seguimento a recurso excepcional, sendo inviável, pois, a 
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por caracterizar erro 
grosseiro. Mutatis mutandis, nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONVERTIDOS EM AGRAVO REGI-
MENTAL. AGRAVO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAOR-
DINÁRIO INTERPOSTO DIRETAMENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO INTEMPESTIVO. INAPLICA-
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BILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO 
QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Os embargos de declaração recebidos como agravo 
regimental, uma vez que opostos de decisão monocrática. II – A agravante manejou o 
agravo disposto no art. 544 do CPC, o que é inadmissível, pois contra decisão monocrática 
do Presidente do Supremo Tribunal Federal cabe agravo regimental, no prazo de cinco dias 
(art. 317, caput, do RISTF). III – Inviável a conversão de agravo (art. 544, caput, do CPC), 
interposto contra a inadmissão de recurso extraordinário, em agravo regimental, pois a 
orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é assente no sentido da impossibilidade de 
aplicação do princípio da fungibilidade quando a parte incorre em erro grosseiro. IV – agravo 
regimental ao qual se nega provimento.” (Pet 5707 AgR-ED, Relator(a): Min. RICARDO 
LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03.03.2016, PROCESSO 
ELETRONICO DJe-049, DIVULG. 15.03.2016, PUBLIC. 16.03.2016)

Ante o exposto, voto por não conhecer do agravo regimental das fls. 
198-203.

É o meu voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001597-91.2016.4.04.7215/SC

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Claudia Maria Dadico

Apelante: HG Têxtil Ltda.
Advogada: Dra. Grazielle Seger Pfau
Apelante: União – Fazenda Nacional

Apelados: Os mesmos

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Claudia Maria Dadico: Trata-se de 
apelação de sentença, publicada em 08.08.2016, com o seguinte 
dispositivo:

“Ante o exposto, resolvo o mérito da lide (CPC/2015, art. 487, inc. I) e julgo improce-
dentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação.

Condeno a parte-autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advoca-
tícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, atualizado pelo IPCA-E, 
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a partir do ajuizamento (STJ, Súmula 14), na forma do art. 85, § 3º, inc. I, do CPC/2015.
Em razão da declaração incidenter tantum da inconstitucionalidade do art. 85, § 19, 

do CPC/2015 e dos arts. 29 a 39 da Lei nº 13.327/16, nos termos da fundamentação, os 
honorários deverão ser destinados à União, e não aos procuradores.” (grifei)

A parte-autora, em suas razões recursais, requer seja declarada: a) a 
inconstitucionalidade da contribuição do SAT/RAT, reconhecendo-se 
o direito da autora de não recolher essa exação em alíquota superior 
a 2%, até que seja devidamente/legitimamente regulamentada a 
definição do grau de risco em leve, médio ou grave; b) sucessivamente, 
a inconstitucionalidade/ilegalidade do Decreto nº 6.957/09 no que 
majorou as alíquotas e refletiu nas atividades da autora, e, assim, o 
direito de ela continuar recolhendo as contribuições ao SAT/RAT com as 
alíquotas anteriores; c) a inconstitucionalidade/ilegalidade da incidência 
do FAP, afastando-se a sua aplicação ou quando muito permitindo a 
utilização do menor percentual previsto para sua incidência, ou seja, 
0,5; d) a compensação e/ou a restituição dos valores das contribuições 
indevidamente recolhidas nos últimos 5 (cinco) anos que antecederam a 
propositura desta demanda, podendo optar, no momento oportuno, pela 
compensação com débitos vencidos e/ou vincendos e/ou pela restituição 
por meio de liquidação/execução da sentença.

A União também apela, alegando, em preliminar, a nulidade da 
sentença na parte em que decidiu acerca dos honorários advocatícios, 
uma vez que, ao declarar a inconstitucionalidade, incidenter tantum, 
do art. 85, § 19, do CPC, não foi oportunizado às partes o exercício 
do contraditório e da ampla defesa. Assevera que o objeto da ação não 
diz respeito a tal matéria, de sorte que não se estabeleceu a respeito 
dela qualquer controvérsia, sendo flagrante a violação ao art. 5º-LV da 
CF, bem como aos arts. 9º e 10 do CPC/2015. Defende, em suma, a 
constitucionalidade do art. 85, § 19, do CPC/2015, uma vez que não há 
que se falar em violação aos arts. 37, 39, § 1º, I a III, e § 4º, 134 e 135 da 
CF/1988, pois o recebimento de honorários pelo advogado público não 
viola a determinação de remuneração exclusivamente por subsídio, uma 
vez que os honorários não se caracterizam como remuneração e não são 
pagos pelo Estado, mas pela parte vencida na ação. Alega que afastar a 
aplicação do art. 85, § 19, do CPC não obsta a incidência dos arts. 3º, § 
1º, 22 e 23 da Lei nº 8.906/94, que também se aplicam aos advogados 
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públicos federais, por força do que decidiu o STF na ADI nº 2.652/
DF, na qual o seu relator, o Ministro Maurício Corrêa, entendeu que 
os advogados públicos também estão incluídos no alcance da norma, 
que não poderia discriminá-los com relação aos direitos do Estatuto da 
OAB. Aduz, ainda, que os honorários de sucumbência são devidos aos 
advogados públicos, sem que se possa cogitar de violação aos princípios 
da moralidade e da eficiência, não afrontando o regime de subsídio, 
ou seja, a verba honorária não se insere no conceito de remuneração, 
não tem natureza jurídica de recursos públicos, não se origina de verba 
pública, seu valor não passa a integrar patrimônio público e seu repasse 
aos advogados públicos não transmuda sua natureza. Se não se trata 
de verba pública em sua origem, igualmente não pode ser considerada 
pública em sua destinação. Por fim, sustenta que não existe nenhuma 
inconstitucionalidade no art. 85, § 19, do CPC, que reconheceu o 
direito à percepção de honorários advocatícios de sucumbência pelos 
advogados públicos. Requer a reforma da sentença.

Com as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Claudia Maria Dadico:

Questão de ordem

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito do recurso de apelação 
da parte-autora, apresenta-se para exame por este órgão fracionário a 
admissibilidade, ou não, de arguição de inconstitucionalidade do § 19 
do art. 85 do CPC de 2015 e dos arts. 29 a 39 da Lei nº 13.327/16, 
que permitiu a percepção de honorários de sucumbência por advogados 
públicos.

Os dispositivos, que foram declarados inconstitucionais pelo juízo 
monocrático em sede de controle difuso de constitucionalidade, 
possuem a seguinte redação:

 
CPC 2015 (Lei nº 13.105/2015):
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...)
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§ 19. Os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei.”

Lei nº 13.327/2016:
“Art. 29. Os honorários advocatícios de sucumbência das causas em que forem parte 

a União, as autarquias e as fundações públicas federais pertencem originariamente aos 
ocupantes dos cargos de que trata este capítulo.

Parágrafo único. Os honorários não integram o subsídio e não servirão como base de 
cálculo para adicional, gratificação ou qualquer outra vantagem pecuniária.

Art. 30. Os honorários advocatícios de sucumbência incluem:
I – o total do produto dos honorários de sucumbência recebidos nas ações judiciais em 

que forem parte a União, as autarquias e as fundações públicas federais;
II – até 75% (setenta e cinco por cento) do produto do encargo legal acrescido aos 

débitos inscritos na dívida ativa da União, previsto no art. 1º do Decreto-Lei nº 1.025, de 
21 de outubro de 1969;

III – o total do produto do encargo legal acrescido aos créditos das autarquias e das 
fundações públicas federais inscritos na dívida ativa da União, nos termos do § 1º do art. 
37-A da Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002.

Parágrafo único. O recolhimento dos valores mencionados nos incisos do caput será 
realizado por meio de documentos de arrecadação oficiais.

Art. 31. Os valores dos honorários devidos serão calculados segundo o tempo de efetivo 
exercício no cargo, para os ativos, e pelo tempo de aposentadoria, para os inativos, com efei-
tos financeiros a contar da publicação desta lei, obtidos pelo rateio nas seguintes proporções:

I – para os ativos, 50% (cinquenta por cento) de uma cota-parte após o primeiro ano 
de efetivo exercício, crescente na proporção de 25 (vinte e cinco) pontos percentuais após 
completar cada um dos 2 (dois) anos seguintes;

II – para os inativos, 100% (cem por cento) de uma cota-parte durante o primeiro ano 
de aposentadoria, decrescente à proporção de 7 (sete) pontos percentuais a cada um dos 9 
(nove) anos seguintes, mantendo-se o percentual fixo e permanente até a data de cessação 
da aposentadoria.

§ 1º O rateio será feito sem distinção de cargo, carreira e órgão ou entidade de lotação.
§ 2º Para os fins deste artigo, o tempo de exercício efetivo será contado como o tempo 

decorrido em qualquer um dos cargos de que trata este capítulo, desde que não haja quebra 
de continuidade com a mudança de cargo.

§ 3º: Não entrarão no rateio dos honorários:
I – pensionistas;
II – aqueles em licença para tratar de interesses particulares;
III – aqueles em licença para acompanhar cônjuge ou companheiro;
IV – aqueles em licença para atividade política;
V – aqueles em afastamento para exercer mandato eletivo;
VI – aqueles cedidos ou requisitados para entidade ou órgão estranho à administração 

pública federal direta, autárquica ou fundacional.
Art. 32. Os honorários não integrarão a base de cálculo, compulsória ou facultativa, da 

contribuição previdenciária.
Art. 33. É criado o Conselho Curador dos Honorários Advocatícios (CCHA), vinculado 

à Advocacia-Geral da União, composto por 1 (um) representante de cada uma das carreiras 
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mencionadas nos incisos I a IV do art. 27.
§ 1º Cada conselheiro terá 1 (um) suplente.
§ 2º Os conselheiros e seus suplentes serão eleitos pelos ocupantes dos cargos das res-

pectivas carreiras, para mandato de 2 (dois) anos, permitida 1 (uma) recondução.
§ 3º A eleição de que trata o § 2º será promovida pelo Advogado-Geral da União no 

prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contado da entrada em vigor desta lei.
§ 4º A participação no CCHA será considerada serviço público relevante e não será 

remunerada.
Art. 34.  Compete ao CCHA:
I – editar normas para operacionalizar o crédito e a distribuição dos valores de que 

trata o art. 30;
II – fiscalizar a correta destinação dos honorários advocatícios, conforme o disposto 

neste capítulo;
III – adotar as providências necessárias para que os honorários advocatícios discrimi-

nados no art. 30 sejam creditados pontualmente;
IV – requisitar dos órgãos e das entidades públicas federais responsáveis as informações 

cadastrais, contábeis e financeiras necessárias à apuração, ao crédito dos valores referidos 
no art. 29 e à identificação das pessoas beneficiárias dos honorários;

V – contratar instituição financeira oficial para gerir, processar e distribuir os recursos 
a que se refere este capítulo;

VI – editar seu regimento interno.
§ 1º O CCHA terá o prazo de 30 (trinta) dias para editar seu regimento interno e as 

normas referidas no inciso I do caput, a contar da instalação do Conselho.
§ 2º O CCHA reunir-se-á, ordinária e extraordinariamente, na forma de seu regimento 

interno e deliberará por maioria de seus membros, tendo seu presidente o voto de qualidade.
§ 3º O presidente do CCHA será eleito por seus membros na primeira reunião.
§ 4º O CCHA deliberará por meio de resolução quando se tratar de ato de natureza 

normativa.
§ 5º A Advocacia-Geral da União, o Ministério da Fazenda, as autarquias e as fundações 

públicas prestarão ao CCHA o auxílio técnico necessário para a apuração, o recolhimento 
e o crédito dos valores discriminados no art. 30.

§ 6º  Incumbe à Advocacia-Geral da União prestar apoio administrativo ao CCHA.
§ 7º Os valores correspondentes ao imposto sobre a renda devido em razão do recebimen-

to dos honorários serão retidos pela instituição financeira a que se refere o inciso V do caput.
Art. 35. Os órgãos da administração pública federal direta, autárquica e fundacional 

adotarão as providências necessárias para viabilizar o crédito dos valores discriminados no 
art. 30 diretamente na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34, 
sem necessidade de transitar pela conta única do Tesouro Nacional.

§ 1º Enquanto o disposto no caput não for operacionalmente viável, os honorários serão 
creditados na instituição financeira mencionada no inciso V do caput do art. 34.

§ 2º Para cumprimento do disposto no § 1º, o total do produto dos honorários advocatícios 
será objeto de apuração e consolidação mensal e será creditado, pela administração pública 
federal, até o décimo quinto dia do mês subsequente, nos termos de acordo de cooperação 
técnica a ser firmado entre a Advocacia-Geral da União e o Ministério da Fazenda.

Art. 36. O CCHA apresentará ao Advogado-Geral da União, em até 30 (trinta) dias a 
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contar da edição de seu regimento interno, proposta de norma para a fixação do percentual 
a que se refere o inciso II do art. 30, respeitadas as seguintes diretrizes:

I – a parcela do encargo legal acrescido aos créditos da União que comporá os honorários 
advocatícios será definida em percentual de até 75% (setenta e cinco por cento) do total 
apurado do encargo legal, a partir de critérios que contemplem a eficiência na atuação e a 
fase de recolhimento do crédito;

II – serão criados e aperfeiçoados os mecanismos para a aferição da eficiência da atuação 
consultiva, judicial e extrajudicial da Advocacia-Geral da União e de seus órgãos vinculados.

Parágrafo único. A normatização de que trata o caput será editada por portaria conjunta 
do Advogado-Geral da União, do Ministro de Estado da Fazenda, do Ministro de Estado 
do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e do Ministro-Chefe da Casa Civil da Presi-
dência da República.

Art. 37.  Respeitadas as atribuições próprias de cada um dos cargos de que trata este 
capítulo, compete a seus ocupantes:

I – apresentar nos processos petições e manifestações em geral;
II – exarar pareceres, notas, informações, cotas e despachos;
III – interpretar as decisões judiciais, especificando a força executória do julgado e fixan-

do para o respectivo órgão ou entidade pública os parâmetros para cumprimento da decisão;
IV – participar de audiências e sessões de julgamentos, proferindo sustentação oral 

sempre que necessário;
V – despachar com autoridades judiciais e administrativas assuntos de interesse da 

União, de suas autarquias e fundações públicas;
VI – analisar a possibilidade de deferimento de parcelamentos e encaminhar a protesto 

os créditos cuja titularidade seja da União e de suas autarquias e fundações públicas;
VII – promover a análise de precatórios e de requisição de pequeno valor antes de seus 

pagamentos;
VIII – propor, celebrar e analisar o cabimento de acordos e de transações judiciais e 

extrajudiciais, nas hipóteses previstas em lei;
IX – manifestar-se quanto à legalidade e à constitucionalidade de minutas de atos 

normativos;
X – realizar estudos para o aprofundamento de questões jurídicas ou para fins de uni-

formização de entendimentos;
XI – participar de reuniões de trabalho, sempre que convocados;
XII – requisitar elementos de fato e de direito e informações necessárias à defesa judi-

cial ou extrajudicial dos direitos ou dos interesses da União, de suas autarquias e de suas 
fundações;

XIII – comunicar-se com outros órgãos e entidades pelos meios necessários ao atendi-
mento de demandas jurídicas;

XIV – atender cidadãos e advogados em audiência para tratar de processos sob sua 
responsabilidade;

XV – atuar em procedimento de mediação, nos termos da Lei nº 13.140, de 26 de junho 
de 2015;

XVI – instaurar procedimentos prévios para verificação de responsabilidade de terceiros 
em relação a danos ao erário, para fins de futura cobrança judicial ou extrajudicial;

XVII – atuar na defesa de dirigentes e de servidores da União, de suas autarquias e 
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de suas fundações públicas quando os atos tenham sido praticados dentro das atribuições 
institucionais e nos limites da legalidade, havendo solicitação do interessado;

XVIII – definir os parâmetros para elaboração de cálculos com todas as orientações 
necessárias para fins de análise técnica da unidade de cálculos e perícias competente;

XIX – utilizar os sistemas eletrônicos existentes e atualizar as informações sobre sua 
produção jurídica e demais atividades;

XX – analisar previamente a pauta de julgamento dos órgãos do Poder Judiciário, 
com o intuito de verificar a conveniência de distribuição de memoriais de julgamento e a 
realização de sustentação oral;

XXI – conferir acompanhamento prioritário ou especial aos processos classificados 
como relevantes ou estratégicos;

XXII – desenvolver outras atividades relacionadas ao exercício de suas atribuições 
institucionais.

§ 1º No exercício de suas atribuições, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo 
buscarão garantir a segurança jurídica das ações governamentais e das políticas públicas do 
Estado, zelando pelo interesse público e respeitando a uniformidade institucional da atuação.

§ 2º O Advogado-Geral da União poderá editar ato para disciplinar o disposto no caput.
Art. 38.  São prerrogativas dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, sem 

prejuízo daquelas previstas em outras normas:
I – receber intimação pessoalmente, mediante carga ou remessa dos autos, em qualquer 

processo e grau de jurisdição, nos feitos em que tiver que oficiar, admitido o encaminha-
mento eletrônico na forma de lei;

II – requisitar às autoridades de segurança auxílio para sua própria proteção e para a 
proteção de testemunhas, de patrimônio e de instalações federais, no exercício de suas 
funções, sempre que caracterizada ameaça, na forma estabelecida em portaria do Advoga-
do-Geral da União;

III – não ser preso ou responsabilizado pelo descumprimento de determinação judicial 
no exercício de suas funções;

IV – somente ser preso ou detido por ordem escrita do juízo criminal competente, ou 
em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade policial lavrará o auto res-
pectivo e fará imediata comunicação ao juízo competente e ao Advogado-Geral da União, 
sob pena de nulidade;

V – ser recolhido a prisão especial ou a sala especial de Estado Maior, com direito a 
privacidade, e ser recolhido em dependência separada em estabelecimento de cumprimento 
de pena após sentença condenatória transitada em julgado;

VI – ser ouvido, como testemunha, em dia, hora e local previamente ajustados com o 
magistrado ou a autoridade competente;

VII – ter o mesmo tratamento protocolar reservado aos magistrados e aos demais titulares 
dos cargos e das funções essenciais à justiça;

VIII – ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em qualquer recinto ou órgão 
público, sendo-lhe exigida somente a apresentação da carteira de identidade funcional;

IX – usar as insígnias privativas do cargo.
§ 1º  No curso de investigação policial, quando houver indício de prática de infração 

penal pelos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo, a autoridade policial, civil ou 
militar, comunicará imediatamente o fato ao Advogado-Geral da União.
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§ 2º No exercício de suas funções, os ocupantes dos cargos de que trata este capítulo 
não serão responsabilizados, exceto pelos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares, 
ressalvadas as hipóteses de dolo ou de fraude.

§ 3º A apuração de falta disciplinar dos ocupantes dos cargos de que trata este capítulo 
compete exclusivamente aos respectivos órgãos correicionais ou disciplinares.

§ 4º  Respeitadas as atribuições de cada um dos cargos mencionados neste capítulo, a ad-
vocacia institucional pode ser exercida em processo judicial ou administrativo, em qualquer 
localidade ou unidade da Federação, observada a designação pela autoridade competente.

§ 5º A carteira de identidade funcional dos ocupantes dos cargos de que trata este capí-
tulo é válida como documento de identidade para todos os fins legais e tem fé pública em 
todo o território nacional.

Art. 39.  Para as competências de agosto a dezembro de 2016, os honorários advocatícios 
serão creditados em folha de pagamento pela União diretamente aos servidores ativos e aos 
aposentados nos cargos de que trata este capítulo, no valor referente a uma cota-parte do 
montante arrecadado no primeiro semestre do ano de 2015, sendo que, para a verba referente 
aos encargos legais da União, será considerado percentual único de 50% (cinquenta por 
cento) e, para as demais verbas descritas no art. 30 desta lei, será considerado o percentual 
de 100% (cem por cento).”

A declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, por parte 
do juiz da causa, tem por base os seguintes argumentos, em síntese:

1) vício formal, uma vez que somente o chefe do Poder Executivo de 
cada esfera de governo pode disciplinar a remuneração de seus agentes, 
conforme art. 61, § 1º, inc. II, al. a, da CRFB;

2) ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência estabelecidos 
no artigo 37 da CRFB, já que a remuneração honorária adicional vem 
em contrariedade à mentalidade de preservação do interesse coletivo 
inerente à atuação dos agentes públicos;

3) desequilíbrio na fixação das remunerações das funções estatais, 
porquanto receberiam subsídio e parcela adicional não devida às demais 
carreiras jurídicas, em desrespeito ao art. 39, § 1º, I a III, da CRFB;

4) contrariedade aos artigos 39, § 4º, e 135 da CRFB, que vedam 
a percepção de dupla remuneração, mediante acumulação de subsídio 
estatal em parcela única e parcela sucumbencial de fonte privada.

Salvo melhor juízo, os argumentos utilizados pelo juízo monocrático 
para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos citados são 
consistentes e dão amparo à arguição de inconstitucionalidade pelos 
argumentos que passo a expor.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017390

1) Vício formal, uma vez que somente o chefe do Poder Executivo de 
cada esfera de governo pode disciplinar a remuneração de seus agentes, 
conforme art. 61, § 1º, inc. II, al. a, da CRFB

Conforme histórico de tramitação do Código de Processo 
Civil de 2015 (Lei nº 13.105/2015), registrado no site da Câmara 
dos Deputados <http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=490267>. Acesso em: 12 dez. 2016), 
verifica-se que este se originou do PLS 166/2010, proposto pelo 
Senador José Sarney, e tramitou pela Câmara dos Deputados sob nº 
PL 8.046/2010. O dispositivo em exame (§ 19 do artigo 85) foi fruto 
de emenda ocorrida na Câmara dos Deputados, já na fase ulterior do 
processo legislativo.

Assim, é possível constatar que o mencionado  § 19 do art. 85 do 
CPC de 2015, por tratar de remuneração de agentes públicos, matéria 
reservada à iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo, padece 
de vício formal, nos termos do art. 61, II, a, da CRFB, não sendo nem 
mesmo a sanção presidencial apta a convalidar o vício de reserva de 
iniciativa, como já pacificado na jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – PROMOÇÃO DE 
PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS – REGIME JURÍDI-
CO DOS SERVIDORES PÚBLICOS – PROCESSO LEGISLATIVO – INSTAURAÇÃO 
DEPENDENTE DE INICIATIVA CONSTITUCIONALMENTE RESERVADA AO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO – DIPLOMA LEGISLATIVO ESTADUAL QUE RESULTOU 
DE INICIATIVA PARLAMENTAR – USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA – 
SANÇÃO TÁCITA DO PROJETO DE LEI – IRRELEVÂNCIA – INSUBSISTÊNCIA 
DA SÚMULA Nº 5/STF – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL – EFICÁCIA RE-
PRISTINATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA 
PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO 
ABSTRATO – AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. OS PRINCÍPIOS QUE 
REGEM O PROCESSO LEGISLATIVO IMPÕEM-SE À OBSERVÂNCIA DOS ESTA-
DOS-MEMBROS. – O modelo estruturador do processo legislativo, tal como delineado 
em seus aspectos fundamentais pela Constituição da República, impõe-se, como padrão 
normativo de compulsório atendimento, à observância incondicional dos Estados-membros. 
Precedentes. – A usurpação do poder de instauração do processo legislativo em matéria 
constitucionalmente reservada à iniciativa de outros órgãos e agentes estatais configura 
transgressão ao texto da Constituição da República e gera, em consequência, a inconsti-
tucionalidade formal da lei assim editada. Precedentes. A SANÇÃO DO PROJETO DE 
LEI NÃO CONVALIDA O VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE RESULTANTE 
DA USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA. – A ulterior aquiescência do chefe do 
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Poder Executivo, mediante sanção do projeto de lei, ainda quando dele seja a prerrogativa 
usurpada, não tem o condão de sanar o vício radical da inconstitucionalidade. Insubsis-
tência da Súmula nº 5/STF. Doutrina. Precedentes. SIGNIFICAÇÃO CONSTITUCIONAL 
DO REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS (CIVIS E MILITARES). – A 
locução constitucional ‘regime jurídico dos servidores públicos’ corresponde ao conjunto 
de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações, estatutárias ou contratuais, 
mantidas pelo Estado com os seus agentes. Precedentes. A QUESTÃO DA EFICÁCIA 
REPRISTINATÓRIA DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE IN ABS-
TRACTO. – A declaração final de inconstitucionalidade, quando proferida pelo Supremo 
Tribunal Federal em sede de fiscalização normativa abstrata, importa – considerado o efeito 
repristinatório que lhe é inerente – em restauração das normas estatais anteriormente re-
vogadas pelo diploma normativo objeto do juízo de inconstitucionalidade, visto que o ato 
inconstitucional, por ser juridicamente inválido (RTJ 146/461-462), sequer possui eficácia 
derrogatória. Doutrina. Precedentes (STF).” (ADI 2867, relator(a): Min. Celso de Mello, 
Tribunal Pleno, julgado em 03.12.2003, DJ 09.02.2007, PP-00016, EMENT VOL-02263-
01, PP-00067, RTJ VOL-00202-01, PP-00078, grifo nosso)

A situação é diversa no que tange aos demais dispositivos da Lei 
nº 13.327/2016, igualmente declarados inconstitucionais pelo juízo a 
quo, cuja iniciativa partiu do chefe do Poder Executivo (PL 4.254/2015), 
conforme se constata a partir dos dados constantes do site da Câmara 
dos Deputados (<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/
fichadetramitacao?idProposicao=2076251>. Acesso em: 12 dez. 2016).

Todavia, os artigos 29 a 37 e o artigo 39 da Lei nº 13.327 fazem 
expressa remissão à possibilidade de que os advogados públicos 
percebam honorários de sucumbência, possibilidade essa introduzida – 
de forma original – pelo § 19 do art. 85 do CPC.

Vale dizer, a norma que possibilita que os advogados públicos 
sejam remunerados também por honorários de sucumbência foi 
originalmente introduzida, nesse cenário normativo, pelo § 19 do artigo 
85 do CPC/2015. A técnica legislativa utilizada pelos dispositivos da 
Lei nº 13.327/2016, ao revés de estabelecer de forma independente de 
qualquer outro texto de lei, essa possibilidade, optou por assumir como 
pressuposto que essa permissão já se encontrava positivada alhures, ou 
seja, no § 19 do art. 85 do CPC.

Conclui-se, assim, nesse peculiar contexto, que os dispositivos da Lei 
nº 13.327/2016 não teriam existência independente daquela primeira 
disposição, introduzida no texto do Código de Processo Civil, razão 
pela qual tenho que a iniciativa da lei regulamentadora posterior não 
supre o vício formal decorrente da usurpação do poder de iniciativa do 
dispositivo originário.
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Nesse sentido, o magistério de Marcelo Caetano (Direito 
Constitucional. Forense, 1978. v. II. p. 332. Item nº 116), cujos 
ensinamentos acerca da impossibilidade de convalidação do vício 
de iniciativa por sanção presidencial também se aplicam, mutatis 
mutandis, à inviabilidade de convalidação por meio de edição de norma 
regulamentadora posterior:

“Um projeto resultante de iniciativa constitucional sofre de pecado original, que a sanção 
não tem a virtude de apagar, até porque, a par das razões jurídicas, militam os fortes motivos 
políticos que determinaram a exclusividade da iniciativa presidencial, cujo afastamento 
poderia conduzir a situações de intolerável pressão sobre o Executivo.”

Por tais  fundamentos, tenho que ocorre, de fato, a inconstitucionalidade 
por vício formal de iniciativa do § 19 do art. 85 do CPC/2015 e, por 
consequência, a inconstitucionalidade dos artigos 29 a 39 da Lei nº 
13.327/2016.

2) Ofensa aos princípios da moralidade e da eficiência estabelecidos 
no artigo 37 da CRFB, já que a remuneração honorária adicional vem 
em contrariedade à mentalidade de preservação do interesse coletivo 
inerente à atuação dos agentes públicos

A possibilidade de ganhos remuneratórios de advogados públicos 
exacerbados em decorrência de atuação processual, com a devida vênia 
dos que pensam em contrário, vai de encontro à função de preservação 
da supremacia do interesse público, da moralidade e da eficiência que 
informa os cargos da advocacia pública.

Isso porque o advogado público, em que pese tenha por atribuição a 
defesa dos interesses processuais da Fazenda Pública, deve, igualmente, 
ter sua atuação pautada com uma concepção mais alargada do interesse 
público, na clássica distinção entre interesses públicos primários e 
secundários forjada por Alessi.

Desta feita, em muitas ocasiões, a desistência de um recurso ou de 
um incidente processual melhor preservará o interesse público, nessa 
concepção mais abrangente, do que uma defesa aguerrida, que possa 
representar uma vitória processual em detrimento do ideal de probidade 
e justiça que informa o regime jurídico administrativo.

Os honorários advocatícios assim fixados dão um incentivo aos 
procuradores para que se concentrem mais nas causas que podem gerar 
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mais proveito econômico a eles, em detrimento de outras de maior 
interesse da comunidade ou da Administração, de um ponto de vista 
mais amplo. Essas duas coisas nem sempre coincidem, e não seria 
harmônico com o princípio da eficiência priorizar causas de maior 
vulto econômico em detrimento daquelas de maior impacto social, 
mas que não traduzem, necessariamente, maiores ganhos em termos 
sucumbenciais, já que a quantidade de trabalho é sempre superior aos 
recursos humanos disponíveis.

Como pontuou o ilustre subscritor das contrarrazões, no presente 
caso:

“Objetivando evidenciar a imoralidade da fixação de honorários advocatícios para advo-
gados públicos, pode-se comparar com polícias que recebessem um prêmio por desempenho 
por aplicarem multas de trânsito ou até mesmo se fossem concedidos honorários aos auditores 
fiscais que mais coletassem tributos, certamente afetaria o interesse público, deixariam de 
agir em prol da sociedade e passariam a ter como objetivo o aumento de sua renda.”

Dessa forma, podemos concluir que uma lei que contém um 
incentivo a que agentes administrativos privilegiem seu próprio 
interesse econômico em detrimento do interesse público atenta contra 
os princípios constitucionais da moralidade e da eficiência, inscritos no 
artigo 37, caput,  da Constituição Federal.

3) Desequilíbrio na fixação das remunerações das funções estatais, 
porquanto receberiam subsídio e parcela adicional não devida às demais 
carreiras jurídicas, em desrespeito ao art. 39, § 1º, I a III, da CRFB

O sistema remuneratório dos servidores públicos obedece aos 
parâmetros estabelecidos no artigo 39 da CRFB, cujo texto é o que 
segue:

“Art. 39. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes. 

§ 1º A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remu-
neratório observará: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes 
de cada carreira; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II – os requisitos para a investidura; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)
III – as peculiaridades dos cargos.”

De sua leitura, depreende-se que os padrões de remuneração devem 
guardar proporcionalidade com a natureza, o grau de responsabilidade 
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e a  complexidade dos cargos, os requisitos para a investidura e as 
peculiaridades dos cargos. Ademais, a estruturação dos cargos em 
carreiras visa guardar equilíbrio entre os diversos níveis remuneratórios, 
a fim de evitar que uma determinada carreira possa ter ganhos muito 
discrepantes de outras com características iguais ou similares.

A possibilidade de que somente os advogados públicos, dentre 
todas as demais carreiras jurídicas, recebam dupla remuneração – por 
subsídios e por honorários de sucumbência – rompe a lógica sistemática 
do quadro constitucional de remunerações dos agentes públicos, 
permitindo que uma única carreira seja remunerada em padrão muito 
discrepante das demais, por trabalho de igual ou similar natureza, grau 
de responsabilidade e complexidade, traduzindo ofensa ao artigo 39, § 
1º, I a III, da Constituição Federal.

4) Contrariedade aos artigos 39, § 4º, e 135 da CRFB, que vedam 
a percepção de dupla remuneração, mediante acumulação de subsídio 
estatal em parcela única e parcela sucumbencial de fonte privada

A inconstitucionalidade material dos dispositivos que introduziram 
a possibilidade de que os advogados públicos sejam remunerados 
por honorários de sucumbência encontra óbice, ainda, nos expressos 
termos dos artigos 135 c/c 39, § 4º, da CRFB, que, para maior clareza, 
transcrevo abaixo:

“Art. 135. Os servidores integrantes das carreiras disciplinadas nas Seções II [Da advoca-
cia pública] e III [Da advocacia] deste capítulo serão remunerados na forma do art. 39, § 4º.”

“Art. 39. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão conselho de 
política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados 
pelos respectivos Poderes.

(...)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 

Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusivamente por subsídio fixado 
em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, 
verba de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em qualquer caso, o 
disposto no art. 37, X e XI. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”

O texto constitucional veda que advogados e advogados públicos, 
integrantes de carreiras públicas, sejam remunerados por meio de 
qualquer outra parcela que não subsídio, fixado em parcela única.

Não se desconhece que a jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal e do Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que parcelas 
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indenizatórias e outras relacionadas a direitos sociais de carreiras 
públicas, tais como horas extras, décimo terceiro salário, terço 
constitucional de férias e outras, sejam validamente acrescidas e, por 
vezes, sobrepujem o valor do subsídio mensal. Todavia, essas situações 
não se confundem com o caso presente.

A clareza dos dispositivos transcritos não dá margem para a 
compreensão de que honorários de sucumbência, ainda que pagos por 
outra fonte – no caso, o litigante vencido –, possam excetuar-se da 
vedação constitucional.

O texto constitucional não diferencia a origem dos recursos, mas 
tão somente quem os recebe, e, nessa toada, quem os recebe deve ser 
remunerado exclusivamente por subsídios fixados em parcela única.

Ademais, ainda que se considere que os honorários de sucumbência 
seriam pagos por fonte privada, o “fato gerador” dessas parcelas 
seria o mesmo, qual seja, a defesa em juízo dos interesses do ente 
público. O mesmo trabalho seria a fonte de duas formas cumulativas 
de remuneração: uma, por subsídios pagos pelo Estado, e outra, por 
honorários de sucumbência pagos pelo sucumbente.

Trata-se de situação totalmente diversa das hipóteses em que 
é admitido o regime de dedicação parcial, em que o procurador 
estatal possui jornada reduzida e pode exercer a advocacia privada 
juntamente com a advocacia pública. Nesses casos, são dois trabalhos, 
exercidos pelo mesmo procurador, mas submetidos a regimes jurídicos 
completamente distintos, desde que compatíveis entre si. No presente 
caso, não se trata disso, mas sim de receber dupla remuneração pelo 
mesmo trabalho desempenhado, o que encontra vedação expressa no 
texto constitucional acima transcrito.

Devem as parcelas relativas a honorários de sucumbência, dessa 
forma, ser revertidas para o ente público vencedor da demanda, 
destinação que, inclusive, guarda maior compatibilidade com o interesse 
público, na medida em que compensará, em certa medida, aquilo que 
foi despendido nos casos em que sucumbiu.

Restaura-se, com a declaração de inconstitucionalidade dos 
dispositivos indicados, a firme orientação jurisprudencial seguida há 
mais de uma década no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO 
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EM RECURSO ESPECIAL. ECT. EMPRESA PÚBLICA. HONORÁRIOS DE ADVOGA-
DO. RESERVA EM FAVOR DE EX-ADVOGADO DA ECT, QUE ATUOU NO FEITO, 
NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA 
DOMINANTE DO STJ. SÚMULA 568/STJ. ALEGAÇÃO DE QUE O ADVOGADO 
NÃO É EMPREGADO PÚBLICO DA ECT. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno interposto contra decisão publicada em 16.06.2016, que, por sua vez, 
julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na sessão realizada em 09.03.2016, em homenagem ao princípio tempus regit actum 
– inerente aos comandos processuais –, o Plenário do STJ sedimentou o entendimento de 
que a lei a reger o recurso cabível e a forma de sua interposição é aquela vigente à data da 
publicação da decisão impugnada, ocasião em que o sucumbente tem a exata compreen-
são dos fundamentos do provimento jurisdicional que pretende combater. Tal entendimento 
restou sumariado no Enunciado Administrativo 2/2016, in verbis: ‘Aos recursos interpostos 
com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) 
devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as inter-
pretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça’.

III. Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela EMPRESA BRASILEI-
RA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT) contra decisão prolatada pelo juízo de 1º grau 
que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a reserva dos honorários advocatícios 
em favor de ex-advogado da ECT, que efetivamente atuara no processo de conhecimento, 
em ação de cobrança que a empresa pública movera contra terceiro.

IV. Nos termos da jurisprudência do STJ, ‘a titularidade dos honorários advocatícios 
de sucumbência, quando vencedora a administração pública direta da União, dos estados, 
do Distrito Federal e dos municípios, ou as autarquias, as fundações instituídas pelo po-
der público, as empresas públicas ou as sociedades de economia mista, não constitui di-
reito autônomo do procurador judicial, porque integra o patrimônio público da entidade’ 
(REsp 1.213.051/RS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 
14.12.2010, DJe 08.02.2011)’ (STJ, AgRg no REsp 1.243.084/RS, rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe de 09.11.2015). Em igual sentido: STJ, REsp 1.247.909/RS, 
rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 09.10.2013; AgRg no REsp 1.348.613/
RS, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19.12.2012; REsp 1.213.051/
RS, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 08.02.2011; AgRg 
no AgRg no REsp 1.251.563/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 
14.10.2011; AgRg no REsp 1.169.515/RS, rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador 
Federal Convocado do TRF/1ª Região), Primeira Turma, DJe de 02.03.2016.

V. A questão ora controvertida possui entendimento dominante nesta Corte, fato esse que 
autoriza a apreciação monocrática do apelo, nos termos da Súmula 568 do STJ: ‘O relator, 
monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao 
recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema’.

VI. O tema atinente ao fato de não ser o agravante empregado público da ECT ressente-
se do indispensável prequestionamento. Incide, pois, a Súmula 282 do Supremo Tribunal 
Federal (‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recor-
rida, a questão federal suscitada’).
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VII. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 259.294/RS, rel. Ministra Assussete 
Magalhães, Segunda Turma, julgado em 25.10.2016, DJe 17.11.2016, grifo nosso)

Conclusão

Os fundamentos acima demonstram que o § 19 do artigo 85 da Lei 
nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil) e os artigos 29 a 37 
e 39 da Lei nº 13.327/2016 são inconstitucionais por contrariedade 
aos seguintes dispositivos: artigo 135, c/c art. 39, § 4º; artigo 39, § 1º, 
incisos I a III; artigo 37, caput; e artigo 61, § 1º, inc. II, alínea a, todos 
da Constituição da República Federativa do Brasil.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por acolher questão de ordem, para arguir a 
inconstitucionalidade total, com redução de texto, do § 19 do artigo 85 
da Lei nº 13.105/2015 (novo Código de Processo Civil) e dos artigos 29 
a 37 e 39 da Lei nº 13.327/2016, a fim de manter a destinação da verba 
honorária de sucumbência ao ente público vencedor da demanda, nos 
termos da fundamentação.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: A arguição de 
inconstitucionalidade dos dispositivos legais mencionados na questão 
de ordem suscitada pela relatora (§ 19 do artigo 85 da Lei nº 13.105, 
de 2015 – Código de Processo Civil e artigos 29 a 37 e 39 da Lei nº 
13.327, de 2016), a meu ver, é manifestamente inadmissível, visto que 
o exame da validade de tais normas em face da Constituição Federal 
não constitui premissa lógica (questão prejudicial) para a solução do 
litígio. De fato, o litígio versa sobre a validade da contribuição social 
à seguridade social da espécie “SAT/RAT”, e não sobre a validade da 
destinação dos honorários advocatícios aos advogados públicos, nas 
causas em que vencedora a Fazenda Pública. Quanto a esse requisito de 
admissibilidade do controle difuso de constitucionalidade, a doutrina é 
pacífica:

“No direito brasileiro vigente continuam a coexistir o controle ‘incidental’ e o controle 
‘direto’ da constitucionalidade. O primeiro é exercitável por qualquer órgão do Poder 
Judiciário, independentemente da posição que ocupe na respectiva hierarquia, inclusive o 
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Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça (sistema ‘difuso’), no julgamento 
de causa que lhe incumba, originariamente ou em grau de recurso, desde que a decisão do 
litígio reclame, como premissa lógica, o exame da questão de constitucionalidade, assim 
configurada como ‘prejudicial’. O segundo compete exclusivamente (sistema ‘concentra-
do’): (...).” (Moreira, J.C.B. Comentários ao Código de Processo Civil, Lei nº 5.869, de 11 de 
janeiro de 1973. 7. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998. v. V, arts. 476 a 565. p. 33; destacou-se)

“A arguição de inconstitucionalidade poderá ser rejeitada, no órgão fracionário, por ser 
‘inadmissível’ ou ‘improcedente’, nos seguintes termos:

a) a questão há de envolver ato de natureza normativa a ser aplicado à decisão da causa, 
devendo ser rejeitada a arguição de inconstitucionalidade de ato que não tenha natureza 
normativa ou não seja oriundo do poder público;

b) a questão de inconstitucionalidade há de ser relevante para o julgamento da causa, 
afigurando-se ‘inadmissível arguição impertinente, relativa a lei ou a outro ato normativo 
de que não dependa a decisão sobre o recurso ou a causa’;

c) a arguição será improcedente se o órgão fracionário, pela maioria de seus membros, 
rejeitar a alegação de desconformidade da lei com a norma constitucional.” (Mendes, G. 
F. et al. Curso de Direito Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 1017; destacou-se)

“Regras de bom aviso. O Judiciário, no exercício do controle da constitucionalidade 
dos atos dos demais poderes, há de se pronunciar com as necessárias cautelas que assegu-
rem a perfeita harmonia entre os três departamentos em que se distribuem as funções do 
Estado – harmonia essa que constitui a pedra de toque do sistema constitucional, de cujos 
princípios, na sua pureza e na sua autoridade, cabe aos tribunais a preservação e a guarda.

Atendendo à relevância e à delicadeza da questão, os comentadores e a jurisprudência 
assentaram certos ‘princípios de muito bom aviso’ ou ‘preceitos sábios’ que os juízes e os 
tribunais devem observar no desempenho daquele poder. São essas regras, consagradas 
pela prática constitucional americana e acolhidas plenamente entre nós, que passaremos 
a examinar:

Caso concreto: O Poder Judiciário só se pronuncia em face de um ‘caso concreto’, para 
cuja decisão seja mister o exame da constitucionalidade da lei aplicável à espécie.

Essa regra já constituiu, aliás, objeto de nossa apreciação ao estudarmos a técnica da de-
claração de inconstitucionalidade, onde, invocando a opinião de RUI BARBOSA, mostramos 
que a ação não pode visar ‘diretamente’ ao ato inconstitucional do Poder Legislativo, mas 
terá de se referir ‘à inconstitucionalidade dele apenas como fundamento, e não como alvo 
do libelo’. É certo, porém, que esse pronunciamento pode ocorrer ‘em qualquer processo’, 
mesmo em um litígio privado em que o governo não figure como parte. Até em uma simples 
‘reclamação’, esclarece CASTRO NUNES. Ainda em ‘ação declaratória’, acrescentamos nós.

É mister, no entanto, que se trate de uma ‘controvérsia real’, decorrente de uma ‘si-
tuação jurídica objetiva’, surgindo a dúvida quanto à constitucionalidade da lei que deve 
regê-la. Os tribunais não se pronunciam contra a lei ‘em tese’, mas contra um ‘ato’, atual 
ou iminente, que nela se baseie.” (BITTENCOURT, C.A.L. O controle jurisdicional da 
constitucionalidade das leis. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1968. p. 111-112; destacou-se)

Em conclusão, a arguição de inconstitucionalidade ora submetida ao 
exame da turma é inadmissível, dada a sua impertinência, razão por que 
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deve ser rejeitada.
Ante o exposto, voto por rejeitar a arguição de inconstitucionalidade.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Juiz Federal Roberto Fernandes Junior: Pedi vista 
dos autos para melhor examinar a questão e, após fazê-lo, concluo por 
rejeitar a questão de ordem proposta pela Juíza Federal Cláudia Maria 
Dadico.

Embora considere relevantes os argumentos utilizados por Sua 
Excelência para embasar a suscitação do incidente de arguição de 
inconstitucionalidade do § 19 do art. 85 do CPC/15 e dos arts. 29 a 
39 da Lei nº 13.327/16, que permitiram a percepção de honorários de 
sucumbência pelos advogados públicos, comungo do entendimento 
manifestado pelo Des. Federal Rômulo Pizzolatti, por ocasião do 
julgamento da Apelação Cível nº  5001607-38.2016.4.04.7215, na 
sessão de 21.03.2017 desta 2ª Turma, resumido nos seguintes termos:

“No que tange aos honorários advocatícios, o juiz da causa deixou de arbitrá-los em 
favor da União, porquanto reconheceu, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do § 19 
do art. 85 do CPC/2015.

Ocorre que é descabido o proceder judicial no sentido de declarar inconstitucionalidade 
de dispositivo legal atinente aos encargos do processo (mais exatamente honorários advo-
catícios), uma vez que é orientação antiga em tema de controle da constitucionalidade das 
leis pelo Poder Judiciário que não deve o juiz reconhecer a inconstitucionalidade de uma lei 
senão quando isso for absolutamente indispensável à resolução do mérito da causa, o que, 
evidentemente, não é a hipótese dos autos, que versa sobre fraude à execução.”

Ademais, no caso, o reconhecimento da inconstitucionalidade do § 
19 do art. 85 do novo CPC pelo juiz a quo se deu de ofício, sem prévia 
intimação das partes para manifestação, a teor do disposto no art. 10 do 
referido diploma legal, de modo que não instaurado o necessário debate 
na instância originária, a ensejar pronunciamento desta Corte.

Ante o exposto, voto por rejeitar a questão de ordem.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001725-91.2017.4.04.0000/RS

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

Agravante: Egon Claus Steinstrasser
Advogado: Dr. Francis Campos Bordas

Agravado: Instituto Federal do Rio Grande do Sul

EMENTA

Agravo de instrumento. Tutela provisória. Tutela de 
urgência. Aposentadoria. Servidor público.

1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 
evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 
resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

2. Na hipótese em tela, ausente a probabilidade do direito porquanto 
o servidor público atingiu a idade de 70 anos em data anterior à Lei 
Complementar nº 152/2015, de modo que a sistemática desta lei a ele 
não será aplicável.

3. Decisão agravada mantida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a Egrégia Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por maioria, vencido o Des. Federal Cândido Alfredo Silva 
Leal Júnior, negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 10 de maio de 2017.
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 por Egon Claus Steinstrasser 
contra decisão, proferida em ação de procedimento comum em que a 
parte-autora objetiva provimento judicial para declarar seu direito à 
reversão ao cargo de professor do EBTT do quadro de pessoal do réu e 
os efeitos daí decorrentes, que indeferiu a tutela provisória de urgência.
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O agravante sustentou, em síntese, que é professor do Ensino 
Básico, Técnico e Tecnológico (EBTT) desde 02 de agosto de 1994, 
tendo se aposentado em 11 de novembro de 2015, aos 70 anos de idade 
(aposentadoria compulsória), com proventos proporcionais. Entretanto, 
como, à data de sua aposentação, já estava vigente a EC nº 88/15, mas 
não ainda a Lei Complementar nº 152/2015, que estendeu a compulsória 
para 75 anos de idade aos servidores públicos em geral, requereu que 
seja deferida a sua reversão, para voltar ao serviço e obter todos os 
efeitos daí decorrentes, aposentando-se aos 75 anos, de forma integral. 
Requereu que seja deferida antecipação da tutela recursal.

Indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Ao 
analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida decisão 
assim lavrada:

“As tutelas provisórias podem ser de urgência ou da evidência (art. 294 do CPC), en-
contrando-se assim definidas no novo diploma processual:

‘Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem 
a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de 
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I – ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório 
da parte;

II – as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver 
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III – se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do 
contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, 
sob cominação de multa;

IV – a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos consti-
tutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.’
Na hipótese, peço vênia para transcrever os fundamentos da decisão recorrida, que 

conformam adequada análise do contexto jurídico-legal, razão pela qual os elejo como 
razões de decidir, verbis:

‘DESPACHO/DECISÃO
Vistos.
Após intimação prévia da parte-ré (Evento 11), vieram os autos conclusos para análise 
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da tutela provisória requerida.
Decido.
1. Para a concessão da tutela provisória de urgência, o legislador exige a concorrência 

de dois pressupostos – a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado 
útil do processo (art. 300 do CPC/2015), de modo que a simples ausência de um tem o 
condão de prejudicar, por inteiro, a concessão da medida.

Está presente o risco de lesão de difícil reparação, pois o objetivo do autor é obter a 
reversão ao cargo de professor do EBTT, no qual foi aposentado compulsoriamente, aos 
70 anos de idade.

Em relação à probabilidade do direito, verifico que a EC nº 88, de 07.05.2015, alterou 
a redação do art. 40, § 1º, inciso II, da CF, para fixar a aposentadoria compulsória, com 
proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 anos de idade, ou aos 75 anos de 
idade, na forma da lei complementar. A EC determinou, transitoriamente, a aplicabilidade 
imediata da nova regra somente aos Ministros do STF, dos Tribunais Superiores e do TCU, 
até que entrasse em vigor a lei complementar.

A Lei Complementar nº 152/2015, que fixou a aposentadoria compulsória, com proventos 
proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 anos de idade, aos servidores titulares de 
cargos efetivos da União, dentre outros, entrou em vigor na data de sua publicação, ou seja, 
em 04.12.2015, conforme dispõe o art. 4º da referida lei complementar, sem estabelecer, 
portanto, efeitos retroativos.

Por outro lado, o art. 25, II, letras a a e, da Lei nº 8.112/90 possibilita o retorno à atividade 
de servidor aposentado, estabelecendo alguns requisitos, dentre eles, que a aposentadoria 
tenha sido voluntária.

O autor foi aposentado compulsoriamente em 11.11.2015, quando completou 70 anos de 
idade, ou seja, na vigência da norma constitucional anterior à EC 88/15. Por outro lado, a LC 
nº 152/2015 não pode ser aplicada retroativamente, vigendo somente a partir de 04.12.2015, 
posteriormente ao atingimento do limite de 70 anos de idade pelo autor.

O instituto da reversão não aproveita ao autor. Primeiro, porque sua aposentadoria não 
foi voluntária; segundo, porque, ainda que o interesse tenha sido manifestado no quinquênio 
da data da aposentadoria, a aplicação da reversão implicaria violação da irretroatividade da 
norma de aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, de hierarquia superior.’

Confira-se:
‘EMENTA: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. APOSENTADO-

RIA COMPULSÓRIA. 70 ANOS. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 152/2015. 1. A Emenda Constitucional nº 88/2015 alterou o art. 40, § 1º, inciso II, da 
Constituição Federal, asseverando que o servidor público será aposentado compulsoria-
mente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de 
idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar. O art. 2º 
da referida Emenda Constitucional atribuiu efeitos imediatos tão somente aos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, dos Tribunais Superiores e do Tribunal de Contas da União. 
2. A Lei Complementar nº 152/2015, publicada em 04.12.2015, regulamentou a aposenta-
doria compulsória aos 75 anos de idade para os demais servidores públicos sem prever a 
sua aplicação retroativa. 3. Logo, na hipótese em que o servidor público atingiu a idade de 
70 anos em data anteriormente à Lei Complementar nº 152/2015, a sistemática desta lei a 
ele não será aplicável.’ (TRF4 5050252-94.2015.404.7000, Terceira Turma, relatora Marga 
Inge Barth Tessler, juntado aos autos em 01.09.2016)
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Ante o exposto, indefiro a tutela provisória requerida.
2. Observado o comparecimento espontâneo da parte-ré junto ao Evento 16, mediante 

apresentação de contestação (Código de Processo Civil, art. 239, § 1º), e já tendo a parte-au-
tora manifestado desinteresse na realização de audiência conciliatória, considero prejudicada 
a designação do ato a que alude o art. 334 do Código de Processo Civil.

Caso as partes manifestem a possibilidade de autocomposição no curso do processo, 
não há impedimento para a designação de audiência com essa finalidade a qualquer tempo.

3. Quanto à circunstância preliminar suscitada em defesa, não é o caso de acolhimento 
para o fim de extinção antecipada do feito, razão pela qual será analisada por ocasião da 
sentença.

4. Assim, considerando-se que a parte-ré requereu o julgamento antecipado da lide 
(Evento 16), intime-se a parte-autora acerca da presente decisão e para, querendo, apresentar 
réplica, no prazo legal.

No prazo para réplica, a parte-autora deverá especificar se pretende produzir provas, 
apontando os fatos objeto da prova desejada e indicando a necessidade da prova, funda-
mentadamente, sob pena de indeferimento.

5. Após, nada sendo requerido em contrário, voltem os autos conclusos para prolação 
de sentença.

Publique-se e cumpra-se.’
Com efeito, a decisão atacada muito bem enfrentou as alegações da parte-autora, ora 

agravante, em nível de cognição sumária.
As alegações do recorrente não encontram guarida neste momento processual, não 

contrapondo o que foi decidido. Como bem asseverou o magistrado prolator da decisão,
‘O autor foi aposentado compulsoriamente em 11.11.2015, quando completou 70 anos 

de idade, ou seja, na vigência da norma constitucional anterior à EC 88/15. Por outro lado, 
A LC nº 152/2015 não pode ser aplicada retroativamente, vigendo somente a partir de 
04.12.2015, posteriormente ao atingimento do limite de 70 anos de idade pelo autor. O 
instituto da reversão não aproveita ao autor. Primeiro, porque sua aposentadoria não foi 
voluntária; segundo, porque ainda que o interesse tenha sido manifestado no quinquênio 
da data da aposentadoria, a aplicação da reversão implicaria violação da irretroatividade da 
norma de aposentadoria compulsória aos 75 anos de idade, de hierarquia superior.’

Não verifico, pois, a plausibilidade do direito alegado, pelo que a tutela de urgência era 
de ser realmente indeferida.

Quanto ao enfrentamento de todos os argumentos existentes no processo capazes de, 
em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, é preciso ter em conta que, em sede de 
tutela provisória, não há propriamente uma conclusão. O que há, de fato, é a prolação de um 
juízo precário, que não leva em conta todas as teses suscitadas no processo, mas somente 
aquelas suficientes para amparar, de forma o mais robusta possível, o exercício da jurisdição 
anteriormente à perfectibilização do devido processo legal e do contraditório substancial.

Logo, ainda que as teses elencadas possam (e devam) ser enfrentadas na decisão exau-
riente, não merecem, necessariamente, ser valoradas para a prolação da tutela provisória.

Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal.”

Frente ao exposto, voto por negar provimento ao agravo de 
instrumento.
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VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Cândido Alfredo Silva Leal Júnior: A 
controvérsia, travada em sede de tutela provisória de urgência, envolve 
a possibilidade de reversão de servidor aposentado compulsoriamente 
ao atingir setenta anos de idade, pedido formulado com base na 
modificação legislativa produzida pela Lei Complementar 152/2015, 
cujo art. 2º-I estendeu o limite etário da aposentadoria compulsória dos 
servidores públicos para setenta e cinco anos.

O voto do eminente relator é no sentido de negar provimento ao 
agravo, confirmando a decisão de primeiro grau que indeferiu a tutela 
provisória de urgência. Pedi vista dos autos na sessão ordinária anterior 
para melhor exame e, isso feito, trago os autos em mesa com meu voto, 
pedindo vênia ao relator para divergir de seu entendimento.

Inicialmente, é de se referir estarem inequivocamente presentes, na 
hipótese dos autos, tanto o risco de dano quanto o risco ao resultado 
útil ao processo, considerando que o direito de reversão alegado, se não 
fruído até o autor atingir a idade de 75 anos (limite para a aposentadoria 
compulsória), restará definitivamente prejudicado. Aguardar-se o 
trânsito em julgado da sentença para que se a cumpra provavelmente 
implicaria a perda do interesse processual na demanda.

Quanto à probabilidade do direito alegado, observo que o 
enquadramento legal da reversão, anteriormente à vigência da Lei 
Complementar 152/2015, estava assim disposto na Lei 8.112/90, no que 
aqui interessa:

 “Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado:
I – por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da 

aposentadoria; ou
II – no interesse da administração, desde que:
a) tenha solicitado a reversão;
b) a aposentadoria tenha sido voluntária;
c) estável quando na atividade;
d) a aposentadoria tenha ocorrido nos cinco anos anteriores à solicitação;
e) haja cargo vago.
(...)
Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 (setenta) anos 

de idade.”

A administração coloca como óbice à reversão dois argumentos: (a) 
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o fato de o autor contar com mais de setenta anos; e (b) o de ter sido 
aposentado compulsoriamente.

Quanto ao fato de o autor contar com mais de setenta anos de idade, 
a contrariar aparentemente o disposto no art. 27 da Lei 8.112/90, é de 
se ver que a regra foi revogada (ou melhor, derrogada) tacitamente pela 
Lei Complementar 152/2015, cujo art. 2º-I estabeleceu o limite de idade 
para a aposentadoria compulsória dos servidores públicos em setenta 
e cinco anos. Aliás, isso foi reconhecido pela própria administração 
federal ao emitir a Nota Técnica 6.825/2016-MP, do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão (evento 1, OUT 9).

Portanto, a partir da vigência da Lei Complementar 152/2015, o 
limite de idade que impossibilita a reversão é o de setenta e cinco anos, 
e não mais o de setenta anos de idade.

O autor requereu a reversão quando tinha setenta anos, de forma que 
não há impedimento quanto ao ponto.

O outro fator impeditivo seria o de que a reversão no interesse 
da administração tem como requisito que a aposentadoria tenha 
sido voluntária (Lei 8.112/90, art. 25-II-b), ao passo que o autor foi 
aposentado compulsoriamente.

Examinando com atenção o regramento da reversão, concluo que o 
argumento não se sustenta.

Ocorre que a lei, ao estabelecer que a reversão por interesse da 
administração se pode dar somente no caso de aposentadoria voluntária, 
atende apenas a um imperativo lógico, que emerge naturalmente do 
próprio conjunto normativo da previdência do servidor público, não 
estabelecendo nenhum requisito especial que tenha de ser satisfeito.

Com efeito, no Regime Jurídico Único, as demais aposentadorias 
que não são voluntárias são todas aposentadorias por incapacidade 
laboral, seja essa incapacidade efetiva (que dá origem à aposentadoria 
por invalidez do art. 186-I da Lei 8.112/90), seja a incapacidade 
presumida (a aposentadoria compulsória por idade do art. 186-II), e por 
isso são incompatíveis com o retorno à atividade. Os servidores que são 
aposentados compulsoriamente não podem mais trabalhar por motivo 
de saúde ou idade, e por isso é impertinente se cogitar de reversão 
nesses casos. Existe o caso da reversão da aposentadoria por invalidez, 
mas ela é um caso especial, dependendo de um requisito específico, 
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que é a recuperação da capacidade laboral pelo servidor aposentado.
Portanto, não impressiona o fato de a lei exigir que a reversão 

no interesse da administração se dê apenas em casos de aposentadoria 
voluntária. Nas aposentadorias compulsórias, a reversão seria mesmo 
impossível.

Sendo a aposentadoria voluntária um requisito da reversão apenas 
em decorrência lógica do sistema de aposentadorias do RJU, é preciso 
que se examine se é possível ou não ser tal requisito dispensado na 
hipótese dos autos.

Com a devida vênia dos que entendem diversamente, julgo que sim.
Com efeito, a superveniência da Lei Complementar 152/2015, 

ampliando o limite de idade para a aposentadoria compulsória para os 
75 anos de idade, produziu modificações importantes na normatização 
da aposentadoria compulsória e da reversão, não só derrogando a regra 
do art. 27 da Lei 8.112/90, que vedava a reversão depois de atingidos 
os setenta anos de idade, mas também extinguindo a vedação legal de 
o servidor manter-se na atividade depois de atingir os setenta anos de 
idade, ao deslocar a presunção de incapacidade para os setenta e cinco 
anos.

Essas modificações abalaram momentaneamente a lógica interna da 
normatização relativa à reversão, produzindo uma situação sui generis 
para aqueles servidores que, nos cinco anos anteriores à edição da 
lei, haviam sido aposentados compulsoriamente aos setenta anos de 
idade: a sua incapacidade laboral presumida, que os empurrara para a 
aposentadoria compulsória, deixou de existir. Em suma, eles deixaram 
de ser presumidamente incapazes para o trabalho, extinguindo-se o 
impedimento legal para sua manutenção na atividade.

Essa “recuperação da capacidade laboral presumida” por efeito da 
modificação legal torna sem sentido a vedação da reversão a esses 
servidores.

Se a aposentadoria tivesse sido concedida com base na incapacidade 
laboral efetiva, e não presumida, a recuperação da higidez pelo servidor 
certamente importaria na possibilidade de reversão, até mesmo contra 
sua vontade. No caso de a incapacidade ser apenas uma presunção legal 
que deixou de existir, por que a solução seria outra?

De fato, com a superveniência da Lei Complementar 152/2015, o 
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servidor que foi aposentado compulsoriamente por idade aos setenta 
anos, mas que não alcançou ainda os setenta e cinco anos, deixou de ser 
presumidamente incapaz para o trabalho. O impeditivo legal da reversão 
não mais subsiste. Parece-me não haver fundamento razoável para 
sustentar a impossibilidade de reversão, caso estejam atendidos os 
demais requisitos legais. Como dito anteriormente, a menção na lei à 
aposentadoria voluntária como requisito para a reversão repousa, em 
verdade, na incapacidade laboral em que se fundam as aposentadorias 
compulsórias, e essa incapacidade, no caso, não existe mais.

Ressalte-se que a Lei Complementar 152/2015 alterou substancialmente 
um dos elementos temporais constitutivos da aposentadoria estatutária 
– a idade da aposentadoria compulsória. A alteração de elementos 
constitutivos temporais dos direitos, no mais das vezes, produz uma 
passageira desorganização da normatização dos institutos jurídicos, 
que precisam ser reordenados topicamente para que não percam a 
coerência interna, o que normalmente se faz mediante a aplicação de 
regras de transição. Quando o legislador se descuida dessa tarefa, o 
Judiciário pode ser instado a tanto. No caso dos autos, a modificação 
do elemento temporal da aposentadoria compulsória por idade exige, 
a meu ver, uma modulação na aplicação das normas da reversão nesse 
período de transição, mediante interpretação sistemática, sob pena de se 
perder a coerência do regramento daquele instituto.

Nesse sentido, tenho que, após a edição da Lei Complementar 
152/2015, a reversão não pode ser negada ao servidor aposentado 
pelo simples fundamento de sua aposentadoria ter sido deferida 
compulsoriamente conforme o regramento anterior, aos setenta anos de 
idade, caso sejam atendidos os demais requisitos legais.

Entendimento diverso representaria negar o direito à reversão sob 
o fundamento de que o autor, em face de sua idade, não pode mais 
legalmente permanecer em atividade, quando isso não é verdade, pois, 
com a modificação legal, não há mais incapacidade presumida.

Observo que não há nada a opor, em tese, à regra do art. 25-II-b da 
Lei 8.112/90, que exige aposentadoria voluntária para a reversão, no 
caso das aposentadorias compulsórias concedidas aos setenta e cinco 
anos de idade, na forma da lei nova. A regra continua em vigor, e não 
há nenhuma disfunção ou antinomia em seu teor. Quem se aposentou 
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compulsoriamente aos setenta e cinco anos não pode reverter, porque 
depois dos setenta e cinco anos nenhum servidor ocupante de cargo 
efetivo pode permanecer em atividade. A exigência de aposentadoria 
voluntária continua lógica e coerente com o ordenamento como um 
todo. O problema é sua aplicação no caso daqueles aposentados que 
foram concretamente alcançados pelas duas leis – se aposentaram 
compulsoriamente pela idade de 70 anos da lei anterior, e viram surgir a 
lei nova, com o novo limite etário de 75 anos, quando ainda era possível 
requerer a reversão, dado não haver transcorrido cinco anos da data da 
aposentadoria.

Concluindo o tópico, julgo que o fato de o autor ter sido aposentado 
compulsoriamente aos setenta anos de idade não é óbice para o deferimento 
da reversão, caso estejam atendidos os demais requisitos legais.

Exame do caso concreto

Uma vez ultrapassado o impedimento da aposentadoria compulsória, 
impõe-se o exame dos demais requisitos para a reversão por interesse 
da administração previstos no art. 25-II da Lei 8.112/90, quais sejam: 
haver interesse da administração, não haver transcorrido cinco anos 
desde a aposentadoria (e, consequentemente, não contar o servidor 
ainda 75 anos de idade), ter ele requerido a reversão, ter sido o servidor 
estável quando na atividade e haver cargo vago.

Há interesse da administração na reversão, consoante se infere da 
manifestação do Coordenador da Área das Ciências Sociais Aplicadas, 
no sentido de que “o Curso Técnico de Contabilidade necessita da 
vaga, independentemente de quem ocupará a mesma, em virtude das 
alterações em diversos PPCs, que irão impactar diretamente nos encargos 
didáticos dos professores de Contabilidade” (evento 1, PROCADM13). 
Essas afirmações, combinadas com os atuais contingenciamentos das 
verbas e cortes nos orçamentos das instituições de ensino federais, 
fatos notórios, induzem à conclusão pela configuração do interesse da 
administração na reversão.

O autor tem setenta e um anos, pois nasceu em 11.11.1945 (evento 1, 
RG4).

O autor requereu a reversão em 11 de abril de 2016 (evento 1, 
PROCADM13).
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O autor era estável quando em atividade (evento 1, PORT10).
Há vaga, pois o cargo do autor não foi provido (evento1, 

PROCADM13).
Concluindo, ao menos em juízo liminar, estão configurados os 

requisitos necessários para o deferimento da reversão.
Assim, com a devida vênia do relator, julgo ser o caso de se prover o 

agravo de instrumento para deferir a tutela provisória de urgência, para 
o fim de que seja concedida ao autor a reversão, na forma do art. 25 da 
Lei 8.112/90.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM 
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA

Nº 5002630-92.2015.4.04.7105/RS

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

Agravante: União – Fazenda Nacional
Interessado: Transportes Rodovia Sul Ltda.

Advogados: Dr. Thiago Feldmann
Dr. Frederico Luiz Streppel Drehmer

Dr. Rafael Höher
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Agravo interno. Recurso Extraordinário. Contribuição 
previdenciária patronal sobre o terço constitucional de férias. Temas 
STF 908 e 20. Controvérsia no âmbito do STF. Decisões recentes.

1. Não se desconhece a existência, ainda, de decisões monocráticas 
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diversas e contraditórias no próprio âmbito do STF quanto à questão da 
incidência ou não da contribuição previdenciária patronal sobre o terço 
constitucional de férias, até em face da devolução de inúmeros processos 
a este Tribunal Regional Federal da 4ª Região para enquadramento da 
questão, ora no Tema STF 908, ora no Tema STF 163, ou, ainda, no 
Tema STF 20.

2. Mais recentemente, porém, há precedentes de Ministros do STF 
que, em alterando posicionamento anterior que impunha a aplicação 
dos Temas STF 908 ou 163, devolvem os processos aos Tribunais a 
quo para que seja aplicada a sistemática de repercussão geral do Tema 
STF 20 no tocante à contribuição previdenciária patronal atinente ao 
terço constitucional de férias.

3. Por conseguinte, revendo meu posicionamento anterior, e com 
base nessas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que 
denotam, ao menos, em princípio, uma certa evolução de entendimento 
jurisprudencial, parece-me mais prudente e razoável determinar o 
sobrestamento do recurso extraordinário com base no Tema STF 20 
(“Alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição 
de contribuição social sobre o total das remunerações”) até ulterior 
definição da controvérsia pelo STF.

4. Agravo interno provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima 
indicadas, decide a Primeira Seção do Tribunal Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento ao agravo interno, nos termos do 
relatório, voto e notas taquigráficas que integram o presente julgado.

Porto Alegre, 16 de março de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão desta Vice-
Presidência que julgou prejudicado o seu recurso extraordinário com 
espeque no Tema STF 908.

Em suas razões, sustenta, em síntese, a inaplicabilidade do referido 
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tema ao caso concreto, uma vez que o Tema STF nº 908 se restringiria 
apenas às contribuições a cargo do empregado. Pugna pela reforma 
do decisum.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
De pronto, cabe referir que o novo Código de Processo Civil (Lei nº 
13.105, de 16 de março de 2015), atualmente em vigor, disciplina no 
art. 1.021 o agravo interno.

Para a decisão do Vice-Presidente que nega seguimento ou sobresta 
os recursos especial e/ou extraordinário, o novo Código de Processo 
Civil prevê a figura do agravo interno, nos termos do art. 1.021 precitado 
(art. 1.030, § 2º, do CPC/15).

Assim, o agravo interno tem por base legal o art. 1.021, combinado 
com o § 2º, do art. 1.030, ambos do CPC/15.

A decisão agravada assim veio exarada:
“À vista dos aclaratórios opostos, torno sem efeito a decisão do evento 42 e profiro a 

que segue.
Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, inciso III, 

da Constituição Federal, contra acórdão de órgão colegiado desta Corte, versando sobre a 
incidência de contribuição previdenciária sobre as rubricas terço constitucional de férias e 
aviso prévio indenizado e relativamente aos primeiros 15 dias do auxílio-doença.

A irresignação não merece acolhida. O Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal, ao 
examinar o RE nº 892.238/RS, em 06.08.2016, vinculado ao Tema nº 908, recusou o recurso 
ante a ausência de repercussão geral da matéria, por não se tratar de matéria constitucional.

Referido acórdão restou assim ementado:
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUI-

ÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. 
AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO-
DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE 
CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA 
LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’ (DJe 13.09.2016, ATA nº 27/2016 
– DJE nº 195, divulgado em 12.09.2016)

De acordo com a manifestação do relator, Min. Luiz Fux, foi entendido que a contro-
vérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre adicional de férias, aviso 
prévio indenizado, décimo terceiro proporcional, auxílio-doença e horas extras é de natureza 
infraconstitucional.

Conforme excerto de sua manifestação:
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‘A questão posta à apreciação deste Supremo Tribunal Federal cinge-se à definição da 
natureza de parcelas pagas ao empregado, para fins de enquadramento ou não na base de 
cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do que determina o artigo 28 da Lei 
8.212/1991.

Não há, portanto, matéria constitucional a ser analisada. O Tribunal de origem decidiu 
a controvérsia acerca da incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas pagas 
a título de adicional de férias, aviso prévio indenizado, décimo terceiro proporcional, au-
xílio-doença e horas extras, tão somente a partir de interpretação e aplicação das normas 
infraconstitucionais pertinentes (Lei 8.212/1991, Lei 8.213/1991 e Decreto 3.038/1999).

(...)
Ressalte-se que a questão em discussão difere do tema submetido à repercusão geral, 

nos autos do RE 565.160, sob a relatoria do Min. Marco Aurélio, em sessão realizada em 
10.11.2007 (Tema 20), posto que neste último será definida a interpretação do termo folha 
de salários, mencionado expressamente pelo artigo 195 da Constituição Federal, para fins 
de incidência da contribuição previdenciária patronal.

Igualmente, não se confunde com a questão posta nos autos do RE 593.068, submetido 
à repercussão geral em 07.05.2009 e em julgamento por este Plenário, sob a relatoria do 
Min. Roberto Barroso (Tema 163), visto que este último trata da delimitação do conceito 
de remuneração, para fins de aferição da base de cálculo das contribuições previdenciárias 
pagas pelo servidor público, com base na solidariedade de custeio, prevista expressamente 
pela Constituição Federal a partir da Emenda Constitucional 41/2003, ao lado do caráter 
contributivo do regime previdenciário assegurado aos servidores públicos.’

Vale ressaltar que, em relação à ‘Incidência de contribuição previdenciária sobre os 
valores pagos pelo empregador ao empregado nos primeiros quinze dias de auxílio-doença e 
incidência de contribuição previdenciária sobre a verba recebida por empregado a título de 
aviso prévio indenizado’, o Supremo Tribunal Federal já havia se posicionado ao examinar 
os Temas nos 482 e 759, quando recusou os recursos ante a ausência de repercussão geral 
da matéria. Os acórdãos restaram assim ementados:

‘REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
INCIDÊNCIA SOBRE VALORES PAGOS PELO EMPREGADOR NOS PRIMEIROS 
QUINZE DIAS DE AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIO-
NAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. I – A discussão sobre a incidência, 
ou não, de contribuição previdenciária sobre valores pagos pelo empregador nos primeiros 
quinze dias de auxílio-doença situa-se em âmbito infraconstitucional, não havendo questão 
constitucional a ser apreciada. II – Repercussão geral inexistente.’ (RE 611.505RG, rela-
tor(a): Min. AYRES BRITTO, relator(a) p/ acórdão: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, 
julgado em 30.09.2011, DJe-211 DIVULG. 24.10.2014, PUBLIC. 28.10.2014, EMENT 
VOL-02753-01, PP-00001) 

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AVISO 
PRÉVIO INDENIZADO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. 
NATUREZA JURÍDICA DA VERBA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊN-
CIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A controvérsia relativa à incidência de contribuição 
previdenciária sobre as verbas pagas a título de aviso prévio indenizado, fundada na in-
terpretação da Lei 8.212/91 e do Decreto 6.727/09, é de natureza infraconstitucional. 2. É 
cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não 
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há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra 
de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13.03.2009). 
3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC.’ 
(ARE 745901 RG, relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 04.09.2014, PROCESSO 
ELETRÔNICO DJe-181, DIVULG. 17.09.2014, PUBLIC. 18.09.2014)

Assim, revela-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário, tendo em con-
ta a sistemática prevista na legislação processual (art. 1.030, I, a, ou art. 1.035, § 8º, do 
Novo CPC).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso”

Quanto à eventual controvérsia acerca da extensão do Tema STF 
908, isto é, se aplicável somente à contribuição previdenciária a cargo 
do empregado ou se extensivo à contribuição previdenciária patronal, 
saliento que, em casos análogos, em que era discutida a eventual 
incidência de contribuição previdenciária patronal sobre diversas 
rubricas, o STF pronunciou-se, em algumas decisões monocráticas, no 
sentido da aplicabilidade da tese firmada no Tema STF nº 908, qual seja, 
a ausência de repercussão geral da matéria e a consequente negativa de 
seguimento do recurso.

Nesse sentido, colaciono os seguintes excertos de decisões proferidas 
pela Corte Suprema:

“Trata-se de recurso extraordinário com agravo em que se discute a inclusão ou não 
da parcela referente aos primeiros quinze dias de afastamento do trabalhador por motivo 
de doença, do aviso prévio e do terço constitucional de férias na base de cálculo da con-
tribuição previdenciária.

Em um primeiro momento, determinei a baixa dos autos à origem com a finalidade de 
adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o julgamento do Tema 908, 
cujo paradigma é o 892.238, rel. Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Plenário conclui 
pela ausência de repercussão geral do tema. O Tribunal Regional da 4ª Região aplicou o 
supracitado tema.

A União opôs embargos de declaração por considerar divergentes as teses. Aduz que, no 
RE-RE 892.238, discutiu-se a base de cálculo da contribuição previdenciária a ser paga pelos 
empregados; enquanto, no caso concreto, se discute a contribuição previdenciária patronal.

A União requereu, ainda, o sobrestamento dos autos pelo Tema 20 do instituto da 
repercussão geral, considerando estar neste paradigma incluída a discussão sobre a base 
de cálculo da contribuição previdenciária patronal, ‘que é justamente a ‘folha de salários’ 
referida no artigo 195, I, a, da Constituição Federal’. 

(...)
Posto isto, verifica-se que a controvérsia cinge-se ao Tema 908, cujo recurso-paradigma 

é o RE-RG 892.238, de relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2016, assim ementado: 
‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUI-

ÇÃO PREVIDENCIÁRIA A CARGO DO EMPREGADO. ADICIONAL DE FÉRIAS. 
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AVISO PRÉVIO INDENIZADO. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. AUXÍLIO-
DOENÇA. HORAS EXTRAS. NATUREZA JURÍDICA DAS VERBAS. SALÁRIO DE 
CONTRIBUIÇÃO. ENQUADRAMENTO. INTERPRETAÇÃO DA LEI 8.212/1991, DA 
LEI 8.213/1991 E DO DECRETO 3.038/1999. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. 
TEMA 908. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.’

Isto porque a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser infracons-
titucional a discussão acerca da incidência de tributos, notadamente contribuição previ-
denciária ou imposto de renda, baseada na natureza da verba.” (STF, ARE 983.517/PR, 
Min. Edson Fachin, DJe nº 250, 23.11.2016)

“(...)
cumpre ressaltar que os ministros desta Corte, no RE 892.238-RG/RS (Tema 908), rel. 

Min. Luiz Fux, manifestaram-se pela inexistência de repercussão geral da controvérsia refe-
rente à definição da natureza jurídica de verbas pagas ao empregado, para fins de incidência 
da contribuição previdenciária, nos termos do art. 28 da Lei 8.212/1991, por entenderem 
que a discussão possui natureza infraconstitucional. 

(...)” (STF, RE 1011007/RS, Min. Ricardo Lewadowski, DJe nº 256, 30.11.2016)

E, em relação à aplicabilidade ou não do Tema STF nº 20 ao caso 
dos autos, vale repisar, o próprio STF já determinou a aplicação do 
Tema STF nº 908 e a consequente negativa do recurso, uma vez 
que “a jurisprudência do Supremo se consolidou no sentido de ser 
infraconstitucional a discussão acerca da incidência de tributos, 
notadamente contribuição previdenciária ou imposto de renda, baseada 
na natureza da verba”.

Assim, como o STF, em casos análogos, havia determinado a 
aplicação do Tema STF nº 908, revelar-se-ia inviável o prosseguimento 
do recurso extraordinário, conforme constou na decisão agravada.

Ressalte-se, no entanto, não se desconhecer a existência, ainda, de 
decisões monocráticas diversas e contraditórias no próprio âmbito do 
STF quanto à questão da incidência ou não da contribuição previdenciária 
patronal sobre o terço constitucional de férias, uma vez que inúmeros 
processos são devolvidos a este Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
para enquadramento da questão ora no Tema STF 908, ora no Tema 
STF 163, ou, ainda, no Tema STF 20.

Mais recentemente, porém, há precedentes de ministros do STF 
que, em alterando posicionamento anterior que impunha a aplicação 
dos Temas STF 908 ou 163, devolvem os processos aos Tribunais a 
quo para que seja aplicada a sistemática de repercussão geral do Tema 
STF 20 no tocante à contribuição previdenciária patronal atinente ao 
terço constitucional de férias, conforme se percebe das seguinte decisões:
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“DECISÃO: O recurso extraordinário a que se refere o presente agravo foi interposto 
pela União Federal contra acórdão que, confirmado em sede de embargos de declaração 
pelo e. TRF/4ª Região, está assim ementado:

‘TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. 
AFASTAMENTO POR MOTIVO DE DOENÇA (QUINZE PRIMEIROS DIAS). TER-
ÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS MANTIDOS.

(...)’
Impõe-se registrar, finalmente, a propósito da contribuição previdenciária sobre o terço 

constitucional de férias, que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em sessão realiza-
da por meio eletrônico, apreciando o RE 565.160-RG/SC, rel. Min. MARCO AURÉLIO, 
reconheceu existente a repercussão geral da questão constitucional nele suscitada, e que 
coincide, em todos os seus aspectos, com a mesma controvérsia jurídica ora versada na 
presente causa, fazendo-o em acórdão assim ementado:

‘CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL – REMUNERAÇÃO – PAR-
CELAS DIVERSAS – SINTONIA COM O DISPOSTO NO INCISO I DO ARTIGO 195 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DEFINIÇÃO – RECURSO EXTRAORDINÁRIO 
– REPERCUSSÃO GERAL ADMITIDA. Surge com envergadura maior questionamento 
sobre o alcance da expressão ‘folha de salários’ versada no artigo 195, inciso I, da Carta da 
República, considerado o instituto abrangente da remuneração.’

Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, ao apreciar o presente agra-
vo, conheço, em parte, do recurso extraordinário a que ele se refere, para, nessa parte, 
determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para que, neste, seja observado 
o disposto no art. 1.040 do CPC/15, quanto ao Tema nº 20 – www.stf.jus.br – Jurisprudên-
cia – Repercussão Geral.

Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2017.” (ARE 982016 / SC – SANTA CATARINA, RE-

CURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, relator(a): Min. CELSO DE MELLO, 
Julgamento: 23.02.2017, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO, DJe-040 DIVULG. 
02.03.2017, PUBLIC. 03.03.2017)(grifei)

“Decisão:
Vistos.
União interpõe agravo regimental contra decisão em que neguei seguimento ao recurso 

por ausência de repercussão geral da matéria debatida no feito.
A agravante alega que a discussão acerca da incidência de contribuições previdenciárias 

sobre verbas remuneratórias tem se dado a partir de três perspectivas. Segundo entende, o 
tema 20 remete às ‘contribuições do empregador’; o tema 163, ‘depois de afunilamento, 
às contribuições do servidor; e, por fim, o tema 908, ‘às contribuições do empregado’, 
sendo que as referentes às cotas patronais devidas a título de um terço constitucional de 
férias gozadas estariam aguardando decisão a ser adotada no tema 20 da repercussão geral.

Decido.
Exerço parcialmente o juízo de retratação.
Reexaminando os autos, verifico que a controvérsia acerca da incidência de contribui-

ção previdenciária patronal sobre os valores pagos a título de um terço constitucional de 
férias gozadas não foi objeto do Tema 908. A matéria está abrangida pelo Tema 20 (RE 
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n° 565.160/SC) da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na Internet 
e trata da discussão sobre o alcance da expressão folha de salários, contida no art. 195, 
I, da Constituição Federal.

No mesmo sentido:
‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 

CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. INCIDÊNCIA. DÉCIMO TERCEIRO 
SALÁRIO. POSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 688 DO STF. VALORES PAGOS A TÍTULO 
DE FÉRIAS GOZADAS. NATUREZA JURÍDICA DAS PARCELAS PAGAS AOS EM-
PREGADOS. ALCANCE DA EXPRESSÃO ‘FOLHA DE SALÁRIOS’. MATÉRIA QUE 
AGUARDA EXAME SOB O ENFOQUE DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 20. 
RE 565.160. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. REITERADA A DEVOLUÇÃO 
DO FEITO À ORIGEM QUANTO À QUESTÃO SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DA 
REPERCUSSÃO GERAL (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF)’ (RE nº 
938.150/RS-AgR, Primeira Turma, relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 25.04.16).

Ainda nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 959.611/RS, relator 
o Ministro Teori Zavascki, DJe 13.09.16; ARE nº 951.782/RS, relator o Ministro Luiz Fux, 
DJe de 16.09.16; e ARE nº 996.428/RS, relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 27.09.16.

Ante o exposto, reconsidero parcialmente a decisão agravada para determinar a 
devolução dos autos ao Tribunal de origem para que seja aplicada a sistemática da reper-
cussão geral (Tema 20) quanto à contribuição previdenciária patronal referente ao terço 
constitucional de férias gozadas, mantida, no mais, a decisão agravada. Resta, portanto, 
prejudicado o exame do agravo regimental.

Publique-se.
Brasília, 3 de março de 2017.
Ministro Dias Toffoli, relator.” (ARE 972833 AgR/RS – RIO GRANDE DO SUL, 

AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO, relator(a): Min. DIAS 
TOFFOLI, Julgamento: 03.03.2017, Publicação PROCESSO ELETRÔNICO DJe-043, 
DIVULG. 07.03.2017, PUBLIC. 08.03.2017)

Por conseguinte, revendo meu posicionamento anterior, e com 
base nessas recentes decisões do Supremo Tribunal Federal que 
denotam, ao menos, em princípio, uma certa evolução de entendimento 
jurisprudencial, parece-me mais prudente e razoável determinar o 
sobrestamento do recurso extraordinário com base no Tema STF 20 
(“Alcance da expressão ‘folha de salários’, para fins de instituição 
de contribuição social sobre o total das remunerações”) até ulterior 
definição da controvérsia pelo STF.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo interno, nos 
termos da fundamentação retro.

É o voto.
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AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA 
Nº 5042060-76.2014.4.04.7108/RS

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Apelado: Elton Sortica Rodrigues

Advogados: Dra. Clarissa Tassinari
Dr. Luiz Marcelo Tassinari

Dr. Luiz Tassinari
Agravada: Decisão

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 
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 à correção monetária, 
aos juros de mora, ao 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, 
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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, 11 de abril de 2017.
Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Tais Schilling Ferraz: Trata-se de agravo 
interno proposto em face da seguinte decisão:

“Trata-se de apelação contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito 
quanto ao pleito de cômputo de tempo de serviço posterior à DER e julgou procedentes os 
demais pedidos descritos na inicial, para reconhecer a especialidade do labor nos períodos de 
21.02.1983 a 04.03.1986, 23.02.1987 a 06.05.1994, 01.04.1997 a 19.02.2001 e 12.03.2001 
a 23.05.2012, e condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria especial, desde 
a DER (23.05.2012), pagando-lhe as parcelas daí decorrentes, acrescidas de correção mo-
netária e de juros de mora. Condenou o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advoca-
tícios, em percentual a ser fixado por ocasião da liquidação do julgado, incidente sobre os 
valores vencidos até a data da sentença, nos termos da Súmula nº 111 do STJ, bem como 
ao ressarcimento dos honorários periciais. Sem custas.

Em seu apelo, o INSS requer a aplicação do disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 
redação dada pela Lei nº 11.960/2009 para fins de atualização monetária das parcelas devidas.

Com contrarrazões, e por força de reexame necessário, vieram os autos a este Tribunal 
para julgamento.

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 
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 con-
denassem a Fazenda Pública ou em face dela assegurassem direito controvertido de valor 
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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.

Não estando o feito submetido à remessa oficial, com base no disposto no artigo 496, 
§ 3º, I, do NCPC, uma vez que a condenação é de valor manifestamente inferior a mil 
salários mínimos, a controvérsia no plano recursal restringe-se aos critérios de correção 
monetária e juros de mora.

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, em apelação ou remessa oficial o cabimento dos juros e da cor-
reção 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 even-
tualmente 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.
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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 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 de-
finitivamente o processo.

Sobre essa possibilidade, já existe julgado da Terceira Seção do STJ, em que assentado 
que, ‘diante a declaração de inconstitucionalidade parcial do artigo 5º da Lei nº 11.960/09 
(ADI 4357/DF), cuja modulação dos efeitos ainda não foi concluída pelo Supremo Tribunal 
Federal, 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 preco-
nizam 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 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 ante-
riormente 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 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, acaso 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.

Ante o exposto, não conheço da remessa oficial e da apelação do INSS.”
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Alega o INSS que o STJ firmou compreensão, no julgamento do 
Recurso Especial Repetitivo nº 1101727/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 que a sentença é ilíquida, não sendo 
possível atribuir liquidez e valor certo pelo simples cálculo aritmético. 
Alega não ser possível a utilização do valor da causa como parâmetro 
para dispensa da remessa necessária, porquanto não há previsão legal e 
o tema 17 do STJ afastou expressamente esta hipótese. Requer, afinal, a 
reforma da decisão ora agravada.

Intimada na forma do art. 1.021, § 2º, do CPC, a parte-autora 
apresentou contrarrazões.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Tais 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.

A sentença condenou o INSS ao pagamento do benefício previdenciário 
aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER (17.04.2013).

O número de meses decorrido entre esta data e a da sentença 
(20.06.2016 – publicação) multiplicado pelo valor da renda mensal, 
ainda que se considerasse que a RMI da autora chegasse ao teto, e 
acrescido de correção monetária e de juros de mora nas condições 
estabelecidas na sentença, resulta em condenação manifestamente 
inferior a mil salários mínimos, ensejando, portanto, a aplicação do 
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disposto no art. 496, § 3º, do CPC.
Quando, ainda sob a vigência do Código de 1973, modificaram-se 

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 
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arbitramento da multa, que vinha prevista no art. 475-J do CPC de 
1973, dependeria, naquele caso, da liquidação do julgado.

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 deter-
minada). Na hipótese de condenação ao pagamento em dinheiro, que espelha a mais comum 
e clássica espécie de sentença condenatória, considera-se líquida a obrigação quando o 
valor a ser adimplido está fixado no título ou é facilmente determinável por meio de cálcu-
los aritméticos simples, que não demandem grandes questionamentos e 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 
Processo Civil: execução. 12. ed. São Paulo: RT, 2012. v. II. 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:

“(...) 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 
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do preceito da Súmula 490 do STJ) e que se encontra em consonância 
com os objetivos do novo ordenamento processual civil, que, em 
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 DE INSTRUMENTO Nº 5042219-32.2016.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde

Agravantes: Paulo Leitão Advogados S/S
Paulo Roberto Gomes Leitão

Advogada: Dra. Clarissa Wruck Silva
Agravada: Centrais Elétricas Brasileiras S/A – Eletrobras

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Julgamento da 
impugnação. Preclusão. Adequação do cálculo do valor exequendo 
ao título executivo. Matéria de ordem pública. Coisa julgada. Matéria 
de ordem pública. Inexistência de preclusão pro judicato. Valores 
levantados a maior por procurador do exequente a título de honorários 
advocatícios. Necessidade de restituição nos mesmos autos. Boa-fé não 
caracterizada.
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1. Como a parte exequente não se insurgiu em face da decisão que 
julgou a impugnação ao cumprimento de sentença, a alegação de que 
essa decisão representaria afronta ao princípio da demanda e aos artigos 
141 e 492 do CPC está abarcada pela preclusão (art. 507, CPC).

2. A adequação do cálculo do valor exequendo ao título executivo 
judicial constitui matéria de ordem pública, podendo ser examinada de 
ofício pelo órgão julgador.

3. Se a exequente não logrou êxito no recurso interposto para o fim 
de afastar o dever de restituição imposto em decisão anterior, a questão 
está acobertada pela preclusão.

4. Não há contradição entre a decisão que reconhece a existência de 
excesso de execução e a decisão posterior que determina a restituição 
do valor a maior indevidamente levantado, de modo que não há de se 
falar em nova decisão sobre questão já dirimida no processo.

5. A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, a qual não se 
submete à preclusão pro judicato.

6. A existência de acórdão, transitado em julgado, afastando 
a possibilidade de liberação dos horários contratuais por estarem 
atingidos por penhora no rosto dos autos impede que esses honorários 
sejam compensados com a verba levantada a maior pelos procuradores 
do exequente.

7. Havendo o reconhecimento, no âmbito do cumprimento de 
sentença, de que os procuradores da parte exequente levantaram valor a 
maior a título de honorários advocatícios, cumpre que a restituição seja 
feita nos próprios autos.

8. Ao cobrar e obter quantia a que não fazia jus (não observando, 
assim, os limites do título executivo), a parte agiu desprovida da 
proteção conferida pela boa-fé objetiva, devendo repetir o valor 
indevidamente levantado, sob pena de afronta ao princípio da vedação 
do enriquecimento sem causa, bem como à máxima de que ninguém 
pode se beneficiar da própria torpeza.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento, nos 
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termos do relatório, votos e notas taquigráficas que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 03 de maio de 2017.
Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: Trata-se de 
agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de 
sentença, intimou os procuradores da parte exequente para restituírem 
os valores sacados a maior pelo alvará de fl. 549, conforme cálculo 
de fl. 940, tendo em vista o reconhecimento de que o valor levantado 
corresponde a excesso de execução.

A agravante principia realizando uma síntese do trâmite do processo 
e das decisões que foram proferidas no bojo do cumprimento de 
sentença. Insurge-se, em suma, em face da determinação para que 
restitua os valores levantados a maior. Alega, nesse passo, a existência 
de preclusão lógica para a Eletrobras, uma vez que a executada: a) 
depositou como incontroverso esse valor, ainda em 2007; b) não se 
opôs à expedição de alvará; c) não se insurgiu contra a decisão que 
julgou a impugnação, a qual apenas determinou a exclusão do excesso 
do valor exequendo; d) não ajuizou ação autônoma para a cobrança 
da diferença. Refere que a decisão que julgou a impugnação não 
determinou o ressarcimento, de modo que as decisões posteriores que o 
fizeram ofenderam a coisa julgada. Entende estar caracterizada, no caso, 
a preclusão pro judicato, uma vez que o magistrado não pode decidir 
novamente questões já dirimidas no processo (art. 505 do CPC/2015). 
Destaca haver preclusão para o órgão julgador também em relação ao 
óbice imposto à compensação da verba honorária levantada a maior 
com os honorários contratuais, pois essa possibilidade fora assegurada 
em decisões anteriores ao decisum agravado. Aduz que o juízo a quo, 
ao reconhecer o excesso de execução e determinar a restituição dos 
valores independentemente de pedido da parte interessada, ofendeu o 
princípio constitucional da demanda (arts. 141 e 492 do CPC). Aponta 
que não há título executivo a impor a restituição dos valores sacados, o 
que, sendo o caso, deveria ser efetuado em ação autônoma. Argumenta, 
nesse sentido, que a medida imposta pelo juízo singular viola o interesse 
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do credor, em cujo interesse se realiza a execução (art. 797, CPC/2015), 
além de afrontar o princípio da isonomia, porquanto se exigiu a 
propositura de ação autônoma para a cobrança dos honorários periciais 
e dos honorários sucumbenciais. Defende a irrepetibilidade da verba 
alimentar recebida de boa-fé, frisando o caráter alimentar dos honorários 
advocatícios levantados a maior. Aponta, ainda, que houve mudanças 
entre os procuradores da exequente, de modo que seria compelida a 
restituir o valor pessoa diversa daquela que o levantou. Pretende, assim, 
a reforma da decisão, a fim de afastar o dever de restituição nela imposto; 
subsidiariamente, requer, ao menos, que seja autorizada a compensação 
do valor a restituir com os honorários contratuais a que faz jus. Postula, 
outrossim, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido, ocasião em que se 
determinou a intimação da parte agravante para que complementasse a 
instrução do recurso (pois o instrumento não contemplara cópia integral 
da decisão agravada).

A parte recorrente noticiou que os autos físicos do processo originário 
estavam inacessíveis, porquanto em carga com a Fazenda Nacional. Não 
obstante, juntou cópia integral da decisão agravada, a qual foi extraída 
do sistema informatizado do Portal da Justiça Federal da 4ª Região, 
declarando a sua autenticidade.

Foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: De início, 
entendo que as cópias juntadas pela parte recorrente no evento 9 suprem 
o vício inicialmente constatado, bastando para a adequada compreensão 
da controvérsia, de modo que inexiste óbice ao conhecimento do recurso.

Entretanto, antes de examinar o mérito do recurso, reputo necessário 
recapitular os fatos processuais que antecederam a decisão agravada, 
de modo a bem apanhar as circunstâncias que importam ao deslinde da 
controvérsia.

Principio, assim, por registrar que se está a tratar, na origem, 
de cumprimento de sentença proposto por Overplast – Olvebra 
Embalagens Plásticas Ltda. em face da Eletrobras, em valor que 
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alcança R$ 673.615,58 (evento 1, OUT18). A executada, reconhecendo 
como incontroversa a quantia de R$ 575.279,53, promoveu o depósito 
judicial de R$ 210.441,99 e o creditamento de ações no importe de 
R$ 364.834,54, restando a descoberto, por conseguinte, apenas o valor 
controverso. Em seguida, a Eletrobras apresentou planilha de cálculo 
indicando que, dos R$ 575.279,53 que reputava devidos, R$ 27.388,73 
corresponderiam a honorários advocatícios sucumbenciais relativos à 
fase de conhecimento (evento 1, OUT17).

A exequente aceitou os bens ofertados e requereu a expedição de 
alvará para o levantamento dos valores incontroversos depositados 
pela executada, o que foi deferido pelo juízo da execução (evento 1, 
ALVARA16, p. 2). Por conseguinte, foi expedido alvará em nome 
do procurador da exequente (Paulo Roberto Gomes Leitão) para que 
levantasse o valor depositado judicialmente (R$ 210.441,99), o qual 
abrangia – como visto – R$ 27.388,73 a título de honorários advocatícios 
(evento 1, ALVARA16, p. 1).

A executada ofereceu, então, impugnação ao cumprimento de 
sentença (evento 1, OUT15), sustentando que o excesso de execução 
apontado (R$ 98.336,06) decorreria de erros na metodologia de cálculo 
adotada pela exequente, a qual teria superestimado as diferenças de 
empréstimo compulsório devidas. Discorreu, assim, sobre a forma de 
cálculo do principal, dos juros remuneratórios, da correção monetária 
e dos juros moratórios. No que tange aos honorários advocatícios 
sucumbenciais, limitou-se a alegar que, como a verba honorária fora 
fixada em percentual sobre o valor da condenação – o qual pretendia 
reduzir por meio da impugnação –, também os honorários deveriam ser 
readequados, identificando, nesse particular, o excesso de R$ 4.682,67 
(R$ 32.071,40 apontados pela exequente, ante R$ 27.388,73 indicados 
pela executada).

Ao julgar o cumprimento de sentença, o magistrado singular reputou 
correto o cálculo efetuado pela exequente em relação às diferenças de 
empréstimo compulsório sob cobrança; todavia, constatou excesso no 
que concerne à cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais. 
Isso porque a verba honorária fora fixada, no título executivo, em 
percentual (10%) sobre o valor da causa, ao passo que a exequente 
calculava a quantia sobre o valor da condenação. A impugnação restou, 
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assim, parcialmente acolhida, conforme se depreende do dispositivo do 
decisum (evento 1, DESDECPART19):

“Em face do exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO apresentada pela 
Eletrobras apenas para o fim de excluir a verba honorária do crédito apontado na inicial 
de execução, devendo a execução prosseguir pelos valores de R$ 641.428,05, a título de 
principal, e R$ 116,13, a título de ressarcimento de custas, ambos atualizados até junho de 
2007, nos termos da conta das fls. 415-445.

Faculta-se à parte a propositura de nova execução dos honorários, de acordo com o 
título executivo e com a fundamentação supra.”

É de se notar, outrossim, que a decisão também indeferiu o pedido 
de liberação dos honorários contratuais, uma vez que o pedido fora 
formulado após a realização de penhora no rosto dos autos, a qual 
abarcou a integralidade do valor exequendo.

A exequente opôs embargos de declaração em face dessa decisão, os 
quais foram acolhidos apenas para assegurar aos procuradores da parte 
exequente o direito de serem ressarcidos dos honorários periciais que 
haviam adiantado (evento 1, DEPDECPART21). Sobreveio a interposição 
de agravo de instrumento (AI nº 5019328-85.2014.404.0000), por meio 
do qual a exequente requeria a liberação do montante correspondente 
aos honorários contratuais – o que, como visto, fora indeferido pelo 
juízo de origem. Esta Turma negou provimento ao recurso, entendendo 
que, “quanto aos honorários contratuais, ante a formalização da penhora, 
estes já não mais poderão ser livremente deduzidos da quantia a ser 
recebida pela parte, considerando que a própria parte, e mesmo o juízo 
da execução, sobre tais valores já não mais tem disponibilidade”. O 
acórdão transitou em julgado (evento 1, OUT22, p. 14).

Ante o trânsito em julgado da decisão que julgou a impugnação 
ao cumprimento de sentença, o juízo da execução exarou a seguinte 
decisão (evento 1, DESPDECPART25):

“(...)
5. Transitada em julgado a decisão que julgou a impugnação ao cumprimento de sentença 

(fls. 799-803 e 816), encaminhem-se os autos ao Núcleo de Cálculos Judiciais para apura-
ção do saldo remanescente devido à parte exequente e para atualização dos honorários de 
sucumbência indevidamente executados (fls. 799-803 e 816) e recebidos (fl. 549), cujo valor 
deve ser ressarcido nestes próprios autos, consoante entendimento firmado pelo Superior 
Tribunal de Justiça e pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4, Quarta Turma, 
AG 200904000403882, rel. Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 22.03.2010).

Ao elaborar a conta, deverá o núcleo especializado levar em consideração:
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a) (...)
d) os honorários periciais que devem ser ressarcidos aos procuradores da parte exe-

quente (fl. 816);
e) os honorários fixados em favor da parte exequente na decisão que acolheu em parte 

a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 799-803 e 874-887);
f) a possibilidade de compensação entre os valores devidos aos advogados da parte 

exequente (itens d e e supra) e a quantia que eles devem ressarcir à Eletrobras, em virtude 
do saque indevido dos honorários de sucumbência.

(...)” (grifei)

A decisão desafiou novo agravo de instrumento (AI nº 5036796-
28.2015.4.04.0000), por meio do qual a exequente pretendia afastar 
o dever de ressarcimento dos honorários já levantados por seus 
procuradores. Esta Turma negou provimento ao recurso, sob o 
fundamento de que a empresa agravante não teria interesse de agir, 
uma vez que o dever de restituição dos honorários foi imposto aos seus 
advogados. O acórdão restou assim ementado:

“PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE INTIMAÇÃO EXCLUSIVA. INTIMAÇÃO EM NOME 
DE UM DOS ADVOGADOS COM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. REGULARIDADE. 
AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. 1. É assente o entendimento jurisprudencial no 
sentido da validade da intimação realizada em nome de um só dos advogados constituídos, 
com exceção do caso de existência de pedido expresso no sentido de que as publicações 
sejam realizadas exclusivamente em nome de determinado patrono ou de todos os procu-
radores. 2. A decisão judicial agravada determinou aos advogados da exequente o dever 
de restituir o saldo atualizado dos honorários indevidamente sacados. Assim, carece a 
ora recorrente de interesse de agir, na medida em que não compete à empresa exequente o 
dever de restituição, mas aos seus advogados, como titulares da verba honorária que lhes 
é devida.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5036796-28.2015.404.0000, 1ª Turma, Juiz 
Federal Eduardo Vandré O. L. Garcia, por unanimidade, juntado aos autos em 02.05.2016)

A exequente opôs embargos de declaração contra esse acórdão, os 
quais ainda pendem de julgamento.

Dando sequência à marcha processual, o juízo da execução decretou 
a penhora de dinheiro, por meio do sistema Bacenjud, ressaltando 
que deveria ser descontada do valor correspondente aos honorários 
contratuais a quantia que já fora indevidamente levantada pelos 
procuradores da exequente (evento 9, DESPDECPART4). Confira-se:

“1. Portanto, à vista do que dispõe o artigo 854 do CPC, determino o bloqueio eletrônico 
dos ativos da empresa executada por meio do sistema Bacenjud.

Ressalto que o valor, conforme cálculo atual (fl. 950), perfaz o montante de R$ 
348.055,93 (trezentos e quarenta e oito mil e cinquenta e cinco reais e noventa e três cen-
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tavos), sendo R$ 278.444,74 referentes ao crédito principal e R$ 69.611,18 a honorários 
advocatícios contratuais (fl. 825). Do último valor deverá ser descontado o montante le-
vantado a maior a título de honorários advocatícios com alvará de fl. 549, atualmente em 
R$ 25.678,93 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e oito reais e noventa e três centavos), 
o qual estará, a partir do referido bloqueio, compensado.”

Posteriormente, o magistrado de piso, chamando o feito à 
ordem, reconsiderou a decisão anterior, apontando que a quantia 
indevidamente levantada pelo procurador da parte exequente não 
poderia ser abatida do valor devido a título de honorários contratuais, 
pois estes estariam abarcados pela penhora efetuada no rosto dos autos, 
consoante já decidira esta Corte no julgamento do AI nº 5019328-
85.2014.404.0000. Ressaltou, porém, que os honorários sucumbenciais 
devidos aos procuradores da exequente pela fase de cumprimento de 
sentença deveriam ser compensados com o valor indevidamente por 
eles levantado. Por fim, intimou os procuradores da exequente para 
restituírem os valores sacados a maior, conforme o cálculo já feito nos 
autos. Por se tratar da decisão agravada, transcrevo-a in totum:

“Chamo o feito à ordem.
Pende nestes autos penhora sobre os créditos da parte exequente, determinada pela 

1ª Vara de Execuções Fiscais desta Subseção (atual 16ª Vara Federal), nos termos das fls. 
805-808.

Por esse motivo, os valores bloqueados pelo sistema Bacenjud não podem ser utili-
zados para compensação do montante levantado indevidamente pelos procuradores da 
parte-autora (fl. 549), assim como também não podem ser enviados para garantia parcial 
da penhora determinada pela 5ª Vara Cível de Porto Alegre no feito nº 001/1.11.0189124-7.

Sobre a diferenciação dos valores entre créditos da exequente e honorários contratuais, 
já consta na decisão que acolheu em parte a impugnação ao cumprimento de sentença (fls. 
799-803) que o pedido de individualização da verba honorária foi apresentado apenas após 
a notícia da penhora no rosto dos autos que incide sobre o crédito da exequente. Assim, foi 
indeferida a liberação de qualquer quantia referente aos honorários anteriormente à garantia 
integral da referida penhora.

No mesmo sentido decidiu o egrégio Tribunal Regional Federal nos autos do Agravo 
de Instrumento nº 5019328-85.2014.404.0000 (fls. 877 e 878), nos termos que subscrevo:

‘Quanto aos honorários contratuais, ante a formalização da penhora, estes já não mais 
poderão ser livremente deduzidos da quantia a ser recebida pela parte, considerando que 
a própria parte, e mesmo o juízo da execução, sobre tais valores já não mais tem disponi-
bilidade.’

Portanto, a integralidade do valor bloqueado, que diz respeito somente ao crédito da 
exequente, deve ser enviada para garantia parcial da penhora efetuada nos autos por ordem 
da 1ª Vara das Execuções Fiscais (atual 16ª Vara Federal).

Somente o valor de R$ 6.285,93, indicado à fl. 940, fixado como honorários sucum-
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benciais em razão do parcial acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, 
possui natureza independente dos valores penhorados pela 1ª Vara das Execuções Fiscais. 
Nestes termos foi a decisão proferida no agravo de instrumento já mencionado (fl. 877):

‘[...] os honorários de sucumbência, titularizados pelo advogado e executados de forma 
autônoma, não sofrem os efeitos da constrição.’

Essa quantia poderia ser demandada em face da Eletrobras, mas isso é impedido, con-
tudo, por sua absorção para fins de compensação com o valor de honorários indevidamente 
levantado, conforme o cálculo da fl. 940.

Ante o exposto, e em retificação ao despacho anterior:
1. Indefiro o pedido de dedução, sobre a quantia bloqueada nas fls. 963 e 964, dos valores 

devidos pelos procuradores em razão do levantamento do alvará de fl. 549.
2. Não conheço da petição de fls. 965-969, uma vez que manifestamente fora de prazo, 

considerando que a intimação para objeções ao cálculo apresentado pela Contadoria ocorreu 
em 08.03.2016 (fl. 942).

Intimem-se.
3. Preclusa, e vindo o montante bloqueado aos autos, determino a transferência total dos 

valores para conta vinculada ao feito 2002.71.00.035787-0, da 1ª Vara de Execuções Fiscais 
de Porto Alegre, em razão da penhora determinada no rosto destes autos, comunicando o 
juízo acerca da operação.

4. Intimem-se os procuradores da parte exequente para restituírem os valores sacados a 
maior pelo alvará de fl. 549, conforme cálculo de fl. 940, mediante depósito a ser realizado 
na CEF, em conta vinculada a estes autos, tendo em vista a ausência de efeito suspensivo 
do agravo de instrumento que discute a matéria (5036796-28.2015.404.000).

5. Após, retornem conclusos para deliberação acerca das ações penhoradas ao longo do 
feito (fls. 523-528, 529, 541, 590, 591, 594-600 e 605) e sobre o depósito do valor contro-
vertido (visto que não integra o cálculo da Contadoria).”

Diante desse quadro, cumpre examinar se agiu acertadamente o 
juízo ao determinar que os procuradores da exequente restituam os 
valores levantados a maior, não admitindo a sua compensação com 
os honorários advocatícios contratuais que lhes são devidos. Nisso 
consiste, em suma, o cerne da controvérsia.

Ab initio, verifico ser incontroverso que os procuradores da exequente 
realmente levantaram valor indevido. Afinal, a exequente cobrou 
honorários em percentual sobre o valor da condenação, quando o correto 
– à luz do título executivo – seria a verba honorária incidir sobre o 
valor da causa. A executada, por não identificar o equívoco, depositou a 
quantia considerada incontroversa, nela inserindo R$ 27.388,73 a título 
de honorários advocatícios, montante que foi levantado pelo procurador 
da exequente.

Cumpre pontuar, desde logo, uma incongruência na narrativa 
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desenvolvida pelos recorrentes, pois a Eletrobras apontava, desde o 
início, a existência de excesso de execução de R$ 4.682,67 relativamente 
à verba honorária. Logo, a parte recorrente deveria ter levantado apenas 
R$ 27.388,73 – e não R$ 32.071,40, como menciona nas razões do 
agravo. De qualquer sorte, como a diferença apontada decorria da 
impugnação da Eletrobras em relação ao valor principal e esta não 
foi acolhida pelo juízo, haver-se-ia de concluir que os honorários 
sucumbenciais somavam, de fato, a totalidade levantada pela parte 
exequente. Sucede que, como visto, o excesso de execução, atentamente 
apurado pelo juízo a quo, decorre do cálculo dos honorários sobre base 
de cálculo equivocada (valor da condenação, em vez do valor da causa).

O excesso de execução foi constatado, pela vez primeira, no 
julgamento da impugnação ao cumprimento de sentença. Saliento que 
a parte exequente não se insurgiu, à época, em relação ao fato de o 
juízo ter promovido a adequação do valor exequendo de ofício (pois 
a Eletrobras não apontara esse erro no cálculo dos honorários). Desse 
modo, o exame da alegação de que o decisum teria ofendido o princípio 
constitucional da demanda (art. 141 e art. 492 do CPC/2015) esbarra no 
óbice imposto pela preclusão (art. 473, CPC/1973; art. 507, CPC/2015).

De qualquer sorte, destaco que a adequação do cálculo do valor 
exequendo ao título executivo judicial constitui matéria de ordem 
pública, de modo que pode ser realizada de ofício pelo magistrado. 
Sobre o tema, trago à colação os elucidativos ensinamentos de Teori 
Albino Zavascki (in Título executivo e liquidação. RT, 1999. p. 193-
194):

“O demonstrativo de dívida elaborado pelo credor deve espelhar, seja nos elementos de 
cálculo, seja nos critérios adotados, seja no resultado final, o valor da obrigação decorrente 
da sentença. Portanto, há de haver adequação perfeita entre a memória discriminada e o 
título executivo que lhe dá suporte. A incompatibilidade entre eles constituirá ofensa à coisa 
julgada, sendo que a parcela do pedido que não estiver coberta pelo título, ou seja, a parte 
excedente, apresenta-se como pedido sem título executivo, e, como é notório, o juiz deve 
indeferir a inicial executiva que vier desacompanhada do título, porque neste é que reside 
a indicação da probabilidade suficiente de existência do crédito, legitimadora da constrição 
judicial sem prévia verificação.

A adequação entre o cálculo e o título é, portanto, matéria de ordem pública, controlável 
não apenas por provocação do devedor, na via de embargos (CPC, art. 741, VI), como tam-
bém por iniciativa oficial, podendo o juiz, se necessário, valer-se de apoio da Contadoria.”
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Justamente por se tratar de matéria de ordem pública, é irrelevante 
que a Eletrobras não a tenha alegado oportunamente, não se podendo 
depreender, daí, a existência de preclusão (seja temporal, seja lógica, 
seja consumativa) a obstar o exame do tema pelo magistrado.

Não obstante, entendo que cumpre perquirir, de modo mais detido, 
acerca da existência de preclusão para o órgão julgador (preclusão pro 
judicato). É que houve uma sucessão de decisões sobre o tema, sendo de 
relevo assinalar que o magistrado singular não determinou a restituição 
do valor sacado a maior quando julgou a impugnação ao cumprimento 
de sentença e constatou o excesso de execução, vindo a fazê-lo apenas 
em momento posterior.

Como é cediço, o CPC prevê expressamente que “nenhum juiz 
decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide” 
(art. 505, CPC/2015; art. 471, CPC/1973). Como bem salienta José 
Miguel Garcia Medina (in Novo Código de Processo Civil comentado. 
4. ed. rev. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 397-398):

“Chame-se ou não isso de preclusão para o juiz, o fato é que a lei processual, ao impedir 
ao magistrado voltar atrás ou alterar o que já fez, manifesta a mesma aspiração de quando 
impõe a preclusão às partes: fazer com que o procedimento siga, progressivamente, a fim 
de que o processo chegue ao seu fim.”

No caso em apreço, não vejo contradição entre a decisão que julgou a 
impugnação ao cumprimento de sentença e aquelas que lhe sucederam. 
Isso porque as decisões supervenientes constituem, de certo modo, 
desdobramentos da primeira. Afinal, a primeira decisão reconheceu 
o excesso de execução; as posteriores determinaram a restituição do 
valor indevidamente levantado. Como a primeira decisão não afastou 
a possibilidade de restituição, não houve, propriamente, nova decisão 
sobre a mesma questão, o que seria vedado pelo CPC. Ademais, vê-se 
que o magistrado não “voltou atrás”, dando seguimento ao curso da 
execução, de forma que observou a finalidade da regra insculpida no 
diploma processual civil.

Convém salientar, outrossim, que a primeira decisão a impor 
o dever de restituição dos valores levantados a maior (evento 1, 
DESPDECPART25) foi objeto de recurso, o qual restou desprovido por 
esta Corte (AI nº 5036796-28.2015.4.04.0000). Logo, a possibilidade, 
em si, de o juízo exigir que os procuradores da exequente restituam 
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os valores mencionados está, a rigor, acobertada pela preclusão. 
Remanesceria, assim, apenas o exame da possibilidade de compensação 
desses valores com os honorários contratuais devidos aos procuradores 
da exequente.

Aliás, o único aspecto em que, de fato, houve a prolação de decisões 
em parte contraditórias é aquele relativo à possibilidade de compensação 
do valor levantado a maior com os honorários contratuais devidos aos 
procuradores da exequente. Compulsando os autos, percebe-se que 
referida compensação foi autorizada nas decisões juntadas no evento 
1, DESPDECPART25, e no evento 9, DESPDECPART4, ao passo que 
veio a ser afastada na decisão agravada (evento 9, DESPDECPART3) – 
todas transcritas acima. A contradição sugere, assim, aparente violação 
do art. 505, CPC/2015 (art. 471, CPC/1973).

Sucede, contudo, que a reconsideração efetuada pelo magistrado 
na decisão agravada não encampou um livre reexame da matéria, mas 
apenas a sua submissão ao que já fora decidido por esta Corte no bojo 
do AI nº 5019328-85.2014.404.0000. Com efeito, ao julgar esse agravo 
de instrumento, esta Turma assentou a impossibilidade de liberação 
dos honorários contratuais em favor dos procuradores da exequente, 
porquanto esse valor fora atingido por penhora efetuada no rosto dos 
autos. Transcrevo a ementa:

“HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONTRATUAIS. DISTINÇÃO. PENHORA 
NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. LEI 8.906/94. ART. 22 § 4º. 1. Impõe-se a 
distinção entre os honorários sucumbenciais e aqueles cuja origem é contratual. Enquanto 
os primeiros são passíveis de execução nos autos pelo próprio advogado, por estarem in-
cluídos na condenação estipulada no título judicial (Lei 8.906/94, artigo 23), os honorários 
contratuais não constam do título judicial executado, de modo que a lei apenas permite sejam 
deduzidos da quantia a ser recebida pela parte (artigo 22, § 4º). 2. A distinção é essencial 
para compreender a diferença de tratamento a ser dispensada para cada uma das quantias 
no caso de penhora no rosto dos autos formulada por credores da parte-autora. Os hono-
rários de sucumbência, titularizados pelo advogado e executados de forma autônoma, não 
sofrem os efeitos da constrição. Quanto aos honorários contratuais, ante a formalização 
da penhora, estes já não mais poderão ser livremente deduzidos da quantia a ser recebida 
pela parte, considerando que a própria parte, e mesmo o juízo da execução, sobre tais 
valores já não mais tem disponibilidade. Precedentes.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 
5019328-85.2014.404.0000, 1ª Turma, Des. Federal Joel Ilan Paciornik, por unanimidade, 
juntado aos autos em 23.10.2014)

Ora, se os honorários contratuais não mais estão à disposição do 
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procurador da exequente – e sim sujeitos ao juízo que determinou a 
prática do ato constritivo –, como poderiam ser compensados com o 
valor levantado a maior pelos procuradores da exequente? A medida 
representaria evidente afronta ao que restou decidido por esta Corte. É 
dizer: ofenderia a própria coisa julgada.

Portanto, o juízo a quo, ao reconsiderar decisões anteriores e 
impossibilitar a compensação pretendida, estava, em verdade, a garantir 
o respeito à coisa julgada. Como a coisa julgada constitui pressuposto 
processual, reveste-se da natureza de matéria de ordem pública. E, 
conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade 
Nery, “quanto às questões de ordem pública, como não estão sujeitas 
à preclusão, o juiz pode (deve) decidi-las e redecidi-las a qualquer 
momento (...)” (in Código de Processo Civil comentado. 16. ed. rev., 
atual. e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 1343).

O STJ, por sua vez, sedimentou o entendimento de que “existem 
situações ou vícios processuais imunes à preclusão, em que o direito 
dos litigantes cede pelo interesse público a ser preservado [...]. São as 
denominadas questões de ordem pública passíveis de ser apreciadas, 
inclusive, de ofício pela autoridade judicial” (EDcl no REsp 1.467.926/
PR, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 
03.11.2015, DJe 16.11.2015). Ao examinar situação semelhante à ora 
analisada, esse tribunal superior afirmou que a coisa julgada pode ser 
suscitada a qualquer tempo pelo magistrado, sem que, por isso, se cogite 
de violação do art. 471 do CPC/1973 (a que corresponde, como visto, o 
art. 505 do CPC/2015). Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. INDEFERIMENTO 
DO PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. VIOLAÇÃO À 
COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA.

1. Insurgem-se os recorrentes contra decisão que determinou a conversão em favor da 
União de depósitos judiciais efetuados a título de PIS por cooperativas médicas. Defendem 
que o acórdão originário julgou parcialmente procedente o pedido para reconhecer que os 
atos cooperativos típicos não sofreriam a incidência da referida contribuição, razão pela 
qual a decisão ora hostilizada violaria o disposto no art. 475-G do CPC, bem como o art. 6º, 
§ 3º, do Decreto-Lei 4.657/42. Sustentam, ainda, que houve preclusão, na medida em que, 
deferido o pedido de levantamento dos depósitos em seu favor, a agravada deixou escoar o 
prazo recursal, sendo defeso ao magistrado revisar o que já fora decidido favoravelmente 
às recorrentes.

2. O acórdão proferido na ação originária apenas reconheceu a procedência do pedido 
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dos autores no pertinente à inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo prevista 
na Lei 9.718/98, concluindo expressamente por descartar a hipótese de não incidência do 
PIS sobre os atos cooperativos. Desse modo, a decisão que determina o levantamento pela 
União dos valores referentes à incidência do PIS sobre atos cooperativos não configura, na 
espécie, ofensa à coisa julgada. Afasta-se, portanto, a alegada infringência aos arts. 475-G 
do CPC e 6º, § 3º, do Decreto-Lei nº 4.657/42.

3. Tampouco se configurou a ofensa ao art. 183, primeira parte, do CPC. É que o pro-
nunciamento inicial do juiz de primeira instância não ostenta cunho decisório. Trata-se 
de mero despacho, o qual determinou aos ora recorrentes a apresentação de planilha para 
verificação dos valores depositados, estabelecendo que somente em caso de aquiescência 
dos cálculos apresentados pela União os respectivos alvarás seriam liberados. Como se vê, 
o magistrado a quo postergou a decisão acerca da liberação dos depósitos para momento 
posterior à manifestação sobre o tema pela União. Assim, somente após tal manifestação o 
magistrado proferiu decisão pela rejeição do pedido de levantamento, considerando que o 
acórdão transitado em julgado não afastou a incidência do PIS sobre os atos cooperativos 
principais. Improcede, portanto, a alegação de preclusão.

4. Por outro lado, o art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando 
que ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...]’. 
Todavia, encontra-se consolidado na jurisprudência desta Corte que a preclusão imposta 
ao órgão jurisdicional por força do mencionado dispositivo não deve ser aplicada nas 
hipóteses em que a matéria objeto da decisão for de ordem pública ou versar sobre direito 
indisponível, já que o próprio dispositivo, em seu inciso II, prevê o seu afastamento ‘nos 
demais casos prescritos em lei’.

5. Na hipótese dos autos, não há falar em preclusão pro judicato, pois não é impossível ao 
julgador a revogação da decisão que anteriormente autorizou o levantamento de depósitos 
judiciais. Isso porque tal decisão afrontaria diretamente a autoridade da coisa julgada, 
considerando-se que o acórdão originário reconheceu expressamente a legitimidade da 
tributação incidente sobre o ato cooperativo, e, por tal razão, os valores depositados a tal 
título não poderiam ser levantados pela cooperativa. Assim, porque se trata de questão de 
ordem pública, a coisa julgada poderia ser suscitada a qualquer tempo pelo magistrado, 
não havendo falar em afronta ao disposto no art. 471 do CPC.

6. Recurso especial não provido.” (REsp 1.244.469/RS, rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, julgado em 10.05.2011, DJe 16.05.2011)

Dessarte, não há de se falar em preclusão pro judicato ou em afronta 
aos dispositivos legais supracitados, tendo agido com acerto o juízo 
de origem ao obstar a compensação dos honorários contratuais com os 
valores levantados indevidamente pelos procuradores da exequente.

Saliento, noutro giro, que a determinação de restituição dos valores 
sacados a maior pode ser feita nos próprios autos em que realizado 
o levantamento indevido, não havendo a necessidade de ajuizamento 
de ação autônoma para esse fim. Por se tratar de questão incidental 
surgida no bojo do cumprimento de sentença, deve nele ser dirimida. 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017438

Diversamente do que sustenta a parte recorrente, a medida não contraria 
os interesses da parte exequente, uma vez que o ônus de promover a 
restituição recai sobre os seus procuradores – e não sobre a própria 
parte. Tampouco se há de falar em violação ao princípio da isonomia em 
virtude de o juízo a quo ter imposto a execução autônoma dos honorários 
periciais adiantados pelos recorrentes (evento 1, DESDECPART21), 
pois ambas as situações não se confundem. É que, em relação aos 
honorários sucumbenciais, a medida se justifica para que a cobrança de 
crédito pelos procuradores da parte exequente não tumultue a execução 
por esta promovida; em relação, porém, aos valores indevidamente 
levantados pelos procuradores, a sua restituição nestes autos não 
implica prejuízo, como visto, aos interesses da exequente. Ademais, 
discordando da necessidade de ajuizamento de ação autônoma para esse 
fim, poderiam os interessados ter interposto, à época, o recurso cabível.

Não diviso, lado outro, razões para prosperar a alegação de que teria 
havido uma mudança nos procuradores que representam a exequente 
em juízo – de forma que pessoa diversa daquela que levantou o valor 
seria compelida a restituí-lo –, uma vez que o alvará foi levantado pelo 
advogado Paulo Roberto Gomes Leitão (evento 1, ALVARA16, p. 1), o 
qual subscreve a petição de interposição do presente recurso.

Reconheço, de outra parte, a irrepetibilidade da verba alimentar 
recebida de boa-fé, conforme consagrado pela jurisprudência. No 
entanto, esse entendimento não obsta, no caso, a restituição da verba 
indevidamente levantada. É que, malgrado os honorários advocatícios 
sucumbenciais possuam natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC/2015 
e Súmula Vinculante nº 47), não se pode afirmar que, na hipótese dos 
autos, tenham sido percebidos de boa-fé (tomada, aqui, em sentido 
objetivo). Com efeito, os procuradores da exequente, ao moverem 
execução por valor superior ao devido – apartando-se, assim, dos 
limites do título executivo –, deram causa ao depósito errôneo desse 
montante pela executada e, por conseguinte, à posterior expedição de 
alvará e ao seu levantamento. A recorrente, ao cobrar e obter quantia 
a que não fazia jus, agiu desprovida da proteção conferida pela boa-fé 
objetiva, devendo repetir o valor indevidamente levantado. Raciocínio 
diverso implicaria vulnerar o princípio da vedação do enriquecimento 
sem causa, bem como a máxima – aí sim decorrente do princípio da 
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boa-fé objetiva – de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTEN-

ÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. VANTAGEM INDEVIDA. DEVOLUÇÃO 
DE VALORES. É firme na jurisprudência do STJ o entendimento no sentido de que, 
reconhecido o excesso de execução provisória, o executado pode requerer a devolução da 
importância indevida nos próprios autos dos embargos de devedor ou da execução. Inobser-
vando o princípio da adstrição ao título executivo, os agravantes apresentaram cálculo de 
liquidação de sentença que apontava valor superior ao efetivamente devido. Desse modo, 
contribuíram para a percepção de vantagem indevida, o que depõe contra a alegação de 
boa-fé no recebido do indébito.” (TRF4, AG 5004963-26.2014.404.0000, Quarta Turma, 
relatora Vivian Josete Pantaleão Caminha, juntado aos autos em 16.05.2014)

Concluo, assim, que a decisão objurgada deve ser integralmente 
mantida.

Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas 
em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, são 
suficientes para prequestionar nas 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.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao agravo de 
instrumento, nos termos da fundamentação.
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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5054550-46.2016.4.04.0000/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira

Agravante: Álamo Construtora e Incorporadora Ltda.
Advogado: Dr. Marcelo Buzaglo Dantas

Agravados: Fundação do Meio Ambiente do Estado de Santa Catarina 
– Fatma

Ministério Público Federal
Município de Florianópolis/SC

EMENTA

Processual Civil. Administrativo. Agravo de Instrumento. Direito 
ambiental. Ação civil Pública. Cumprimento de Termo de Acordo 
Judicial – TAJ. Efeitos em relação a terceiros.

– A execução pressupõe a existência de título. Mais do que isso, 
para sua higidez é necessário o respeito aos limites das obrigações nele 
constituídas, o que vale inclusive para os títulos formados judicialmente 
(art. 503 do CPC). A extrapolação dos limites do título caracteriza 
execução carente de justa causa. Trata-se inclusive de matéria de ordem 
pública, cognoscível a qualquer tempo.

– Conquanto não se possa refutar – a despeito dos limites subjetivos 
estabelecidos na legislação processual à coisa julgada – a possibilidade 
de projeção de alguns de seus efeitos aos terceiros que, como decorrência 
de eventual proceder do réu atentatório ao título, exerceram direitos, 
certo é que contraria o postulado do due process of law admitir-se 
que determinação sumária dirigida ao devedor acabe, sem direito ao 
contraditório e à ampla defesa, atingindo a esfera jurídica de terceiro.

– Em diversos precedentes já se afirmou a necessidade de formação 
de litisconsórcio passivo quando se trata de relação jurídica que não 
comporta solução diferente em relação aos seus partícipes, como se dá 
quando se pretende obter determinação para que pessoas jurídicas de 
direito público promovam a desocupação e a demolição de construções 
alegadamente irregulares.

– A prerrogativa conferida aos legitimados à defesa de direitos 
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difusos, incluídos nesse rol os relacionados ao meio ambiente, não exclui 
a garantia do particular, igualmente constitucional, de não ser privado de 
seus direitos sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), com a 
garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).

– É inviável, em sede de cumprimento de TAJ deflagrado pelo 
Ministério Público Federal em desfavor da entidade ambiental, a 
determinação para sumário embargo de obra de terceiros, notadamente 
por alegada inobservância de restrição que estava limitada temporalmente 
à data do cumprimento de obrigação que era do réu, e que teve seu 
adimplemento reconhecido por decisão judicial.

– Discussão acerca de irregularidades na construção combatida, 
inclusive no que toca à alegação de necessidade de prévio EIA/Rima, 
deve, em princípio, ser submetida ao Judiciário mediante demanda 
específica.

– Provimento do agravo.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a colenda 3ª 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, 07 de março de 2017.
Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: Trata-
se de agravo de instrumento interposto contra decisão que nos autos 
de execução de sentença determinou o cumprimento da obrigação, 
mediante a imediata suspensão dos atos administrativos urbanísticos 
e ambientais expedidos em relação ao empreendimento da agravante, 
sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) (evento 3).

Em suas razões, a parte agravante requer a concessão de efeito 
suspensivo ao recurso, alegando: a) ofensa ao princípio constitucional 
do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a agravante 
está sendo atingida por decisão judicial sem ter tido oportunidade de 
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se defender; b) necessidade de litisconsórcio passivo necessário, ou 
seja, que todos os que possam vir a ser afetados pelo comando judicial 
integrem o processo; c) que não houve descumprimento aos termos do 
TAJ, pois somente a cláusula 6ª estava em discussão (hoje superada), 
fato esse enfatizado por sucessivas decisões judiciais, contra as quais o 
agravado não se insurgiu, operando-se a preclusão; d) a cláusula 2ª já foi 
devidamente cumprida, considerando que dependia do cumprimento da 
cláusula 1ª, atendida com a elaboração do Plano Diretor do Município 
de Florianópolis; e) o EIA/Rima para esse tipo de empreendimento 
não é exigível pela legislação em vigor; f) inexistência de passivos 
ambientais no imóvel.

Quanto ao perigo de dano, sustenta ser incontestável ante os prejuízos 
que a agravante suportará caso a decisão que determinou a suspensão 
da licença ambiental seja mantida. A paralisação pura e simples da 
atividade de implantação das residências, devidamente licenciada, 
causará imensuráveis prejuízos à agravante, tendo em vista o atraso no 
cronograma de obras, que interferirá diretamente na entrega dos imóveis, 
alguns já vendidos para terceiros de boa-fé. Ademais, houve despesas  
com a compra de insumos que,  com vida útil limitada e de altíssimos 
custos, irão, em curtíssimo espaço de tempo, deteriorar-se. Além disso, 
serão atingidas famílias dos profissionais que estavam trabalhando 
no local e que, caso seja mantida a r. decisão agravada, terão de ser 
dispensados. Isso porque a paralisação prolongada da obra traz prejuízo 
de difícil reparação aos que exercem suas atividades profissionais no 
local e que dependem do trabalho para o próprio sustento e o de suas 
famílias.

Ao final, requer a concessão de liminar para suspender a r. decisão 
agravada, até o julgamento do mérito da insurgência pela eg. Turma.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (evento 3), a parte agravada 
apresentou contraminuta.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: 
Inicialmente, verifico que a decisão agravada (evento 3) foi publicada 
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posteriormente a 17.03.2016. Assim, ao presente agravo serão exigidos 
os requisitos de admissibilidade previstos no novo CPC (Lei nº 
13.105/2015), consoante orientação dos Enunciados Administrativos 
02 e 03 do STJ.

O juízo de primeiro grau assim se pronunciou:
“Trata-se de cumprimento de sentença proposto pelo Ministério Público Federal em 

desfavor da Fatma – Fundação do Meio Ambiente e do Município de Florianópolis. Relata 
que, em 19.12.2002, foi celebrado um acordo judicial nos autos da ação civil pública nº 
2000.72.00.0047772-2 (Termo de Acordo Judicial – TAJ, homologado em 10.01.2003).

Em setembro de 2014, chegou ao conhecimento do MPF notícia de lançamento do em-
preendimento imobiliário (Residencial Lagoa Village), e foi constatado (inquérito policial 
IC nº 1.33.000.003102/2014-94) o descumprimento do acordo judicial, especificamente 
da cláusula segunda:

‘Cláusula segunda – Até a aprovação dos planos a que se refere a cláusula primeira 
deste acordo, as construções multifamiliares com vinte unidades ou mais, bem assim a 
construção de hotéis e pousadas com capacidade para cem hóspedes ou mais, somente 
serão autorizadas mediante a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório (EIA/Rima). Para as construções multifamiliares e de hotéis e pousadas abaixo 
dos números especificados nesta cláusula, o licenciamento dependerá de parecer técnico
-ambiental da Floram foi reconhecida a exigibilidade de obrigação de fazer e de não fazer 
(art. 536 do CPC-2015).’

Observou-se que os executados descumpriram o termo judicial, tendo em vista a falta 
de apresentação/exigência de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório (EIA/
Rima) no processo de licenciamento que tramitou na Fatma, no bojo do qual foi emitida 
a Licença Ambiental Prévia (LAP) com dispensa de Licença Ambiental de Implantação 
(LAI) nº 5.335/2014 – ainda por cima, de forma mais que simplificada. Além do equívoco 
da Fundação Estadual de Meio Ambiente, o Município de Florianópolis, pela Secretaria 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, expediu o Alvará de Licença nº 830, em 
02.09.2014, autorizando a construção de 33 (trinta e três) casas de alvenaria com 2 (dois) 
pavimentos e uma edificação de lazer de um pavimento.

Como pedido liminar, foi requerido:
‘1) seja determinada à Fatma e ao município a imediata suspensão de seus atos admi-

nistrativos e o embargo das obras, bem como vistoria no local, a fim de averiguar danos 
ambientais já ocorridos e detalhar as alterações realizadas, comprovando/juntando os laudos 
aos autos, em até dez (10) dias;

2) seja fixada pena pecuniária no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00) para a hipótese 
de descumprimento da ordem, independentemente de possibilidade de ação por improbidade 
administrativa.’

É o relato.
Decido.
De fato, o que se percebe pelos documentos juntados aos autos é que o Município de 

Florianópolis e a Fatma estão sendo omissos ou ineficientes no cumprimento do acordo 
judicial, especificamente quanto ao que foi estabelecido na cláusula segunda do Termo de 
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Acordo Judicial – TAJ, homologado em 10.01.2003.
Dessa forma, as providências solicitadas pelo Ministério Público Federal são necessárias 

e urgentes.
Assim, os fatos relatados demonstram inequivocamente o perigo na demora de uma 

prestação jurisdicional eficiente, sem adoção de medidas efetivas pelo Município de Flo-
rianópolis e pela Fatma, com grandes riscos de prejuízos para o meio ambiente e para as 
futuras gerações.

O art. 536 dispõe: ‘No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obri-
gação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação 
da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar 
as medidas necessárias à satisfação do exequente’.

Isso posto, defiro o pedido liminar nos seguintes termos:
a) determino a intimação da Fatma e do Município de Florianópolis para a imediata 

suspensão de seus atos administrativos e o embargo das obras, bem como vistoria no local, 
a fim de averiguar danos ambientais já ocorridos e detalhar as alterações realizadas, com-
provando/juntando os laudos aos autos, em até dez (10) dias;

b) fixo pena pecuniária no valor de cem mil reais (R$ 100.000,00) para a hipótese de 
descumprimento da ordem, independentemente de possibilidade de ação por improbidade 
administrativa.

Designe-se data para audiência de conciliação.
Intimem-se.”

São plausíveis os argumentos expendidos pelo agravante.
A execução pressupõe a existência de título. Mais do que isso, para 

sua higidez é necessário o respeito aos limites das obrigações nele 
constituídas, o que vale inclusive para os títulos formados judicialmente 
(art. 503 do CPC).

É por isso que o artigo 783 do CPC estabelece:
“Art. 783. A execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obri-

gação certa, líquida e exigível.”

A extrapolação dos limites do título caracteriza execução carente de 
justa causa. Trata-se inclusive de matéria de ordem pública, cognoscível 
a qualquer tempo (v. WAMBIER, Luiz Rodrigues. Atualidades sobre 
liquidação de sentença. São Paulo: RT, 1997. p. 64-65).

Dito isso, percebe-se que assim estabeleceram as cláusulas primeira 
e segunda do TAJ homologado:

“Cláusula primeira  – Os requeridos apresentarão, com participação da União, por 
meio de seus órgãos, do Comitê de Gerenciamento da Bacia Hidrográfica da Lagoa da 
Conceição e de terceiros interessados, no prazo de seis meses, termo de referência para a 
elaboração de diagnóstico sociocultural e econômico-ambiental para os futuros Plano de 
Uso do Solo e Plano de Recursos Hídricos na referida bacia hidrográfica, com a indicação, 
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inclusive, da situação e de possíveis soluções acerca da poluição ambiental provocada por 
embarcações motorizadas.

Cláusula segunda – Até a aprovação dos planos a que se refere a cláusula primeira 
deste acordo, as construções multifamiliares com vinte unidades ou mais, bem assim a 
construção de hotéis e pousadas com capacidade para cem hóspedes ou mais, somente 
serão autorizadas mediante a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e respectivo 
Relatório (EIA/Rima). Para as construções multifamiliares e de hotéis e pousadas abaixo 
dos números especificados nesta cláusula, o licenciamento dependerá de parecer técnico
-ambiental da Floram.” (destaquei)

Reconhecido por decisão judicial o adimplemento da cláusula 
primeira, parece não haver mais possibilidade de, mediante simples 
procedimento de cumprimento de sentença, exigir de forma 
indiscriminada a apresentação de Estudo de Impacto Ambiental e 
respectivo Relatório (EIA/Rima) para empreendimentos multifamiliares 
com observância da restrição pactuada.

Discussão acerca de irregularidades na construção combatida, 
inclusive no que toca à alegação de necessidade de prévio EIA/Rima, 
deve, em princípio, ser submetida ao Judiciário mediante demanda 
específica.

Por outro lado, conquanto não se possa refutar – a despeito dos 
limites subjetivos estabelecidos na legislação processual à coisa julgada 
– a possibilidade de projeção de alguns de seus efeitos aos terceiros 
que, como decorrência de eventual proceder do réu atentatório ao título, 
exerceram direitos, certo é que contraria o postulado do due process of 
law admitir-se que determinação sumária dirigida ao devedor acabe, 
sem direito ao contraditório e à ampla defesa, atingindo a esfera jurídica 
de terceiro.

Bem por isso em diversos precedentes já se afirmou a necessidade de 
formação de litisconsórcio passivo quando se trata de relação jurídica 
que não comporta solução diferente em relação aos seus partícipes, 
como se dá quando se pretende obter determinação para que pessoas 
jurídicas de direito público promovam a desocupação e a demolição de 
construções alegadamente irregulares.

De fato, a prerrogativa conferida aos legitimados à defesa de direitos 
difusos, incluídos nesse rol os relacionados ao meio ambiente, não exclui 
a garantia do particular, igualmente constitucional, de não ser privado de 
seus direitos sem o devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF), com a 
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garantia do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF).
Nesse sentido, seguem precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEMAR-

CAÇÃO DA FAIXA MARGINAL DE PROTEÇÃO DO LAGUNAR PIRATININGA-ITAI-
PU. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÕES. OBRAS PREVIAMENTE 
LICENCIADAS PELOS ÓRGÃOS COMPETENTES. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO DOS PROPRIETÁRIOS OCUPANTES. RECURSOS ESPECIAIS DOS 
PARTICULARES E DO INEA PREJUDICADOS. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO 
DE NITERÓI PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.” (RESP 
201000861259, Teori Albino Zavascki, STJ – Primeira Turma, DJE data: 27.10.2010)

“PROCESSUAL CIVIL. LOTEAMENTO CLANDESTINO. ADQUIRENTES POS-
SUIDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO.

1. Trata-se, na origem remota, de ação civil pública movida contra loteadores e re-
presentantes de vendas, sob o fundamento de implantação de loteamento não registrado 
(clandestino).

2. No dano ambiental e urbanístico, a regra geral é a do litisconsórcio facultativo. 
Segundo a jurisprudência do STJ, nesse campo a ‘responsabilidade (objetiva) é solidária’ 
(REsp 604.725/PR, rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJ 22.08.2005, p. 202); 
logo, mesmo havendo ‘múltiplos agentes poluidores, não existe obrigatoriedade na formação 
do litisconsórcio’, abrindo-se ao autor a possibilidade de ‘demandar de qualquer um deles, 
isoladamente ou em conjunto, pelo todo’ (REsp 880.160/RJ, rel. Ministro Mauro Campbell 
Marques, Segunda Turma, DJe 27.05.2010).

3. Contudo, como única forma de garantir plena utilidade e eficácia à prestação jurisdi-
cional, impõe-se o litisconsórcio necessário entre o loteador e o adquirente se este, por mão 
própria, altera a situação física ou realiza obras no lote que, ao final, precisarão ser demolidas 
ou removidas. Precedentes: REsp 901.422/SP, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, 
DJe 14.12.2009; REsp 1.194.236/RJ, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, 
DJe 27.10.2010; REsp 405.706/SP, rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJ 23.09.2002.

4. A Segunda Turma do STJ, com a composição atual, em julgamento unânime e em 
relação ao mesmo loteamento ora em questão, assim já se posicionou: ‘na ação civil pública 
de reparação a danos contra o meio ambiente, os empreendedores de loteamento em área 
de preservação ambiental, bem como os adquirentes de lotes e seus ocupantes que, em tese, 
tenham promovido degradação ambiental, formam litisconsórcio passivo necessário’ (REsp 
901.422/SP, rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

5. No citado precedente, acrescentou a eminente relatora, Ministra Eliana Calmon, em 
seu voto: ‘Ora, como julgar a validade do parcelamento e as alterações empreendidas no 
meio ambiente unicamente com relação aos empreendedores, excluindo os adquirentes e 
ocupantes que também possam ou já tenham realizado alterações no bioma protegido pelas 
normas ambientais? De fato, a tutela do meio ambiente, como direito difuso, pressupõe 
a máxima concentração de medidas para que sua eficácia seja ótima, revelando-se a ação 
civil pública como instrumento concretizador dessa máxima efetividade da reparação e da 
precaução do meio ambiente’ (REsp 901.422/SP, Segunda Turma, DJe 14.12.2009).

6. ‘O litisconsórcio, quando necessário, é condição de validade do processo e, nessa 
linha, pode ser formado a qualquer tempo, enquanto não concluída a fase de conhecimento 
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(...)’ (AgRg no Ag 420.256/RJ, rel. Ministro Ari Pargendler, Terceira Turma, DJ 18.11.2002). 
No mesmo sentido: REsp 146.099/ES, rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, Quarta 
Turma, DJ 14.02.2000; REsp 260.079/SP, rel. Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, 
DJ 20.06.2005. 7. Embargos de declaração rejeitados. (EDRESP 200600890578, Herman 
Benjamin, STJ – Segunda Turma, DJE data: 26.06.2013)

“AMBIENTAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGADOS 
DANOS DECORRENTES DO FUNCIONAMENTO DOS CHAMADOS ‘POSTOS DE 
PRAIA’, LOCALIZADOS NA PRAIA DE JURERÊ INTERNACIONAL, NO MUNICÍ-
PIO DE FLORIANÓPOLIS/SC. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À SUSTENTADA VIOLAÇÃO 
AOS ARTS. 6º E 472 DO CPC. CASO EM QUE, DE ACORDO COM A EXORDIAL DA 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA, OS AVENTADOS DANOS AMBIENTAIS SERIAM CAU-
SADOS, POR MÃO PRÓPRIA, PELAS EMPRESAS LOCATÁRIAS DOS CITADOS 
ESTABELECIMENTOS. ADEMAIS, NA HIPÓTESE EM EXAME, O EVENTUAL 
ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO, PARA ALÉM DO RÉU 
LOCADOR, ATINGIRÁ, INDUVIDOSAMENTE, A ESFERA JURÍDICO-PATRIMONIAL 
DAS LOCATÁRIAS. CARACTERIZAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO, NOS 
TERMOS DO ART. 47 DO CPC. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, 
NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1 – Não há falar de ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o tribunal de origem 
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integral-
mente a controvérsia posta nos presentes autos. Vale ressaltar que não se pode confundir 
julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação 
jurisdicional.

2 – No tocante aos arts. 6º e 472 do CPC, é deficiente a fundamentação do recurso 
especial, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 284/STF (‘É inadmissível o 
recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata 
compreensão da controvérsia).

3 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, nas 
ações civis públicas por danos ambientais e urbanísticos, a regra geral é a do litisconsórcio 
facultativo.

4 – No caso dos autos, porém, a exordial da ação civil pública dá conta de que os su-
postos danos ambientais foram provocados, por mão própria, pelas empresas locatárias dos 
denominados ‘postos de praia’. Dito por outro modo: de acordo com a petição inicial, as 
empresas locatárias são agentes diretos da relatada degradação ambiental.

5 – Ademais, a efetividade da prestação jurisdicional buscada pelas associações auto-
ras da ação civil pública pressupõe a participação das empresas locatárias na lide. Com 
efeito, a relação jurídica em exame não comporta solução diferente em relação aos seus 
partícipes, pois será impossível determinar às partes que até o presente momento ocupam 
o polo passivo da demanda a adoção das providências pleiteadas na exordial sem afetar, 
diretamente, o patrimônio jurídico e material das empresas que efetivamente exploram os 
postos de praia (as locatárias).

6 – O acórdão recorrido, ao desconsiderar essas particularidades do caso e concluir pela 
não configuração do litisconsórcio necessário, acabou por violar o art. 47 do CPC.

7 – Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para determinar 
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que as associações autoras sejam intimadas a promover a citação das empresas locatárias 
que exploram os imóveis alegadamente causadores de danos ambientais, na forma e sob as 
cominações do art. 47 do CPC.” (REsp 1.383.707/SC, rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira 
Turma, julgado em 08.04.2014, DJe 05.06.2014)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO COM PARCELAMENTO IRREGULAR. 
AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS ADQUIRENTES DOS LOTES. LITISCONSÓRCIO 
PASSIVO NECESSÁRIO. NULIDADE DA RELAÇÃO PROCESSUAL.

1. Tratando-se de ação difusa em que a sentença determina à ré proceder ao desfazimento 
do parcelamento, atingindo diretamente a esfera jurídico-patrimonial dos adquirentes dos 
lotes, impõe-se a formação do litisconsórcio passivo necessário.

2. O regime da coisa julgada nas ações difusas não dispensa a formação do litisconsórcio 
necessário quando o capítulo da decisão atinge diretamente a esfera individual. Isso porque 
consagra a Constituição que ninguém deve ser privado de seus bens sem a obediência ao 
princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF/88).

3. Nulidade de pleno direito da relação processual, a partir do momento em que a citação 
deveria ter sido efetivada, na forma do art. 47 do CPC.

4. Aplicação subsidiária do CPC, por força da norma do art. 19 da Lei de Ação Civil 
Pública.

5. Recurso especial provido para declarar a nulidade do processo, a partir da citação, 
e determinar que esta seja efetivada em nome do recorrente e dos demais adquirentes dos 
lotes do Jardim Joana D’Arc.” (RESP 200200060379, Luiz Fux, STJ – Primeira Turma, 
DJ Data: 23.09.2002, p. 244, RJADCOAS, v. 42, p. 32)

“PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO – AMBIENTAL – LOTEAMENTO E 
CONSTRUÇÕES IRREGULARES POTENCIALMENTE LESIVAS AO MEIO AMBIEN-
TE – PREQUESTIONAMENTO – INEXISTÊNCIA – SÚMULA 211/STJ – DEFICIÊN-
CIA RECURSAL – SÚMULA 284/STF – VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC – NÃO 
OCORRÊNCIA – EMPREENDEDORES, ADQUIRENTES E OCUPANTES – LITIS-
CONSÓRCIO NECESSÁRIO.

1. Não ofendem o art. 535, II, do CPC decisões em que o tribunal de origem decide, 
fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide.

2. É deficiente a fundamentação do especial quando não demonstrada contrariedade ou 
negativa de vigência a tratado ou lei federal.

3. Inexistência de prequestionamento dos arts. 103, 131, 165, 267, § 3º, 286, 289, 292, 
301, § 4º, 334, 459, 460, 463, II, 485, IX, §§ 1º e 2º, do CPC; arts. 1º, 3º, 4º, 11, 13, 14, 16, 
19 e 21 da Lei 7.347/85; arts. 81 a 117 do CDC; arts. 3º, 4º, 9º, 10, 14, § 1º, da Lei 6.938/81; 
art. 1.518 do CC c/c art. 186 da Lei 6.766/79.

4. Na ação civil pública de reparação a danos contra o meio ambiente, os empreendedores 
de loteamento em área de preservação ambiental, bem como os adquirentes de lotes e seus 
ocupantes que, em tese, tenham promovido degradação ambiental, formam litisconsórcio 
passivo necessário.

5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa parte, provido.” (REsp 200602439282, 
Eliana Calmon, STJ – Segunda Turma, DJE Data: 14.12.2009)

Na mesma linha os seguintes precedentes desta Casa:
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“DIREITO AMBIENTAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MOLHE 
NORTE DO PORTO DE ITAJAÍ. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DESO-
CUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. EFEITOS SUBJETIVOS DA PRETENSÃO DEDUZIDA. 
AÇÃO DEFLAGRADA APENAS CONTRA PESSOAS JURÍDICAS, SEM DIRECIO-
NAMENTO CONTRA AQUELES QUE SERIAM DIRETAMENTE AFETADOS PELAS 
PRETENSÕES DE DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO.

– A proteção ao meio ambiente tem previsão constitucional (artigo 225, § 3º, da CF/88), 
que define a sujeição dos infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e admi-
nistrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados.

– Ainda que a coisa julgada formada em ação civil pública seja oponível contra todos e 
a responsabilidade civil ambiental seja solidária, podendo o autor escolher contra quem vai 
demandar, o regime da coisa julgada nas ações em defesa de interesses difusos não dispensa 
a formação do litisconsórcio necessário quando a decisão atingir diretamente a esfera indi-
vidual de pessoas que podem ser identificadas, a afastar a facultatividade do litisconsórcio.

– Medida constritiva, por mais grave que seja a conduta atribuída a alguém, pressupõe 
o devido processo legal, nos termos do artigo 5º, inciso LVI, da Constituição Federal (‘nin-
guém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal’). Ademais, o 
contraditório e a ampla defesa devem ser assegurados a todos (inciso LV do artigo 5º da CF).

– Provimento judicial que implique desocupação de imóvel e demolição importa severo 
comprometimento do patrimônio jurídico e material dos interessados, e, por mais justa que 
possa eventualmente ser a postulação, caracteriza medida que pressupõe direcionamento 
da demanda contra as pessoas que podem ser diretamente atingidas.

– Extinção do feito. Precedentes do STJ e das 3ª e 4ª Turmas do TRF4.” (TRF4, Apela-
ção Cível nº 5007797-77.2012.404.7208, 3ª Turma, Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira, por unanimidade, juntado aos autos em 10.11.2016)

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SUPERVENIÊNCIA DA CON-
CLUSÃO DO EMPREENDIMENTO. DEMOLIÇÃO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO 
NECESSÁRIO ULTERIOR. ADQUIRENTES DAS UNIDADES IMOBILIÁRIAS. 
DIALETICIDADE.

1. Em se tratando de danos ambientais, a legislação de regência evidencia hipótese de 
verdadeira responsabilização solidária dos envolvidos, o que resulta na simples facultati-
vidade de formação do litisconsórcio passivo.

2. Porém, quando a demanda puder resultar em ordem judicial de demolição de em-
preendimento imobiliário, é forçoso reconhecer a necessidade de viabilização do direito 
de defesa e do contraditório aos proprietários das unidades imobiliárias, com a respectiva 
integração à lide processualizada. Precedentes.

3. Ou seja, não estando em discussão a questão específica da responsabilidade por dano 
ambiental, mas a garantia da dialeticidade, deve ser extinto o processo sem resolução de 
mérito quando o autor opta por não promover a cientificação dos interessados (proprietários 
de unidades imobiliárias de empreendimento cuja demolição é objeto de pedido principal 
em ação civil pública).

4. Apelação improvida.” (TRF4, Apelação Cível nº 5003445-76.2012.404.7208, 3ª Tur-
ma, Juiz Federal Nicolau Konkel Junior, por unanimidade, juntado aos autos em 24.01.2013)

“ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚ-
BLICA. DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. RECUPE-
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RAÇÃO DA ÁREA AMBIENTAL DEGRADADA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS 
CONDÔMINOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO SEM 
ANÁLISE DE MÉRITO.

1. Não obstante a coisa julgada na ACP seja oponível contra todos, inclusive contra 
aqueles que não integraram a relação processual, e a responsabilidade civil ambiental seja 
solidária, podendo o autor escolher contra quem vai demandar, tenho que o regime da coisa 
julgada nas ações em defesa de interesses difusos não dispensa a formação do litisconsórcio 
necessário quando a decisão atingir diretamente a esfera individual, como no caso dos autos, 
afastando-se a facultatividade.

2. Embora requeridas medidas visando resguardar o direito dos condôminos (e possíveis 
adquirentes), dando ciência de eventuais óbices à construção daquele imóvel ante a existência 
de irregularidades ambientais, e mesmo que subsista a possibilidade de manifestação dos 
adquirentes em embargos de terceiro, bem como de ajuizamento de ação regressiva contra 
a construtora, a citação dos condôminos para integrarem a lide é necessária para possibilitar 
a ampla aplicação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, sob pena de tornar-se 
ineficaz a sentença impugnada.” (TRF4, Apelação Cível nº 5003833-13.2011.404.7208, 
4ª Turma, Des. Federal Luís Alberto D Azevedo Aurvalle, por unanimidade, juntado aos 
autos em 23.01.2014)

Dessa forma, no caso em apreço, a controvérsia, ainda que envolvendo, 
quando menos reflexamente, TAJ homologado, em princípio reclama 
propositura de ação própria, sob rito ordinário; ainda que se admita a 
possibilidade de execução, é impositiva, quando menos, a integração 
ao polo passivo daqueles que serão afetados pelo eventual juízo de 
procedência.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5015352-64.2015.4.04.7201/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique

Apelante: TF Top-Fusion Indústria de Tubos e Conexões Ltda.
Advogado: Dr. Flavio Sperotto

Apelados: Estado de Santa Catarina
União – Fazenda Nacional

EMENTA

Tributário. Resolução 13/2012 do Senado Federal. Fixação de 
alíquota de ICMS nas operações interestaduais com bens e mercadorias 
importados do exterior. Art. 1º, § 4º, I. Exceção à alíquota de 4%. Bens 
e mercadorias sem similar nacional. Lista a ser editada pela Camex. 
Ausência de competência legislativa do órgão do Poder Executivo. 
Resolução 79/2012 da Camex. Impossibilidade de criação de novos 
critérios pela Camex. Simples autorização para suplementação da 
atividade legislativa. Bem ou mercadoria importado do exterior sem 
similar nacional. Enquadramento automático na norma de exceção. 
Retorno dos autos para produção probatória.

1. No sistema de repartição de poderes adotado por nossa Constituição, 
ao Congresso Nacional é atribuída a função de legislar, ao Executivo, a 
de administrar, e ao Judiciário, a de julgar litígios. Esse monopólio de 
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funções não é absoluto; no entanto, essas funções atípicas só podem ser 
exercidas nas hipóteses expressamente previstas na Constituição.

2. É certo que, muitas vezes, a norma primária não pode descer a todas 
as minúcias, já que isso seria impraticável e tornaria o sistema tão rígido 
que impediria sua operacionalização. Por isso, em muitas situações, 
o legislador é obrigado a editar normas “em branco”, cujo conteúdo 
final é deixado a outro foco de poder. Entretanto, ainda nessa hipótese, 
a suplementação da atividade legislativa deve ser exercida dentro 
de limites precisos, não podendo se transformar em uma disfarçada 
delegação do poder de legislar. Logo, para que se exerça validamente a 
suplementação normativa pelo Executivo, é imprescindível a existência 
de standards jurídicos claros, expressos e definidos.

3. A Resolução nº 13/2012, com base no art. 155, § 2º, IV, da CF, 
versa sobre o estabelecimento de alíquotas de ICMS nas operações 
interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, 
estabelecendo em seu art. 1º, § 4º, I, que a alíquota fixada no caput (4%) 
não se aplica aos “bens e mercadorias importados do exterior que não 
tenham similar nacional, a serem definidos em lista a ser editada pelo 
Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex)”. 
Considerando que inexiste no texto constitucional qualquer autorização 
para que o Poder Executivo legisle sobre o tema em questão, deve-se 
interpretar que o Senado Federal, em face de sua impossibilidade de 
adentrar em minúcias, delegou à Camex (órgão do Poder Executivo) a 
tarefa de discriminar todos os bens e mercadorias sem similar nacional, 
no exercício do poder regulamentar. Não cabe ao órgão eleger critérios 
adicionais para estabelecer quais dos produtos sem similar nacional 
integrariam esse rol, sob pena de disfarçada delegação do poder de 
legislar e ofensa ao princípio da reserva legal.

5. Uma vez preenchido o requisito de ser a matéria-prima bem ou 
mercadoria sem similar nacional, não pode a não inclusão na Resolução 
nº 79/2012 da Camex representar qualquer tipo de óbice ao regime de 
tributação pretendido pela parte-autora.

6. Impõe-se, então, o retorno dos autos à origem, oportunizando-se 
a produção de provas, a fim de que reste esclarecido se o polipropileno 
copolímero random (PPR) configura matéria-prima sem produção de 
similar nacional.
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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 parcial provimento à apelação, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 15 de março de 2017.
Des. Federal Jorge Antonio Maurique, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique: O feito foi assim 
relatado na origem:

“Trata-se de ação de procedimento comum proposta por TF Top-Fusion Indústria de 
Tubos e Conexões Ltda. em face da União visando a que seja declarada a ausência de 
similaridade no mercado nacional da matéria-prima importada denominada polipropileno 
copolímero random (PPR) para fins de aplicação da Resolução nº 13/2012 do Senado 
Federal, desobrigando a autora de considerar esse produto como conteúdo de importação 
para efeito de aplicação do art. 1º, § 2º, da resolução referida.

Narrou que: no exercício de sua empresa, importa polipropileno copolímero random 
(PPR), que emprega na fabricação de seus produtos; no regime atual de tributação inci-
dente sobre os produtos, em razão de essa matéria-prima abranger mais de 40% do custo 
de produção, vem sendo submetida à cobrança de ICMS com a alíquota de 4% relativa a 
operações interestaduais; o PPR não teria produção de similar nacional; apesar de inexistir 
tal produção, o Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) não teria 
incluído o PPR na lista de que trata a Resolução SF nº 13/2012, art. 1º, § 4º, inciso I; o fato 
de lhe ser exigida a alíquota de 4%, ao invés das regulares 7% ou 12%, conforme a região, 
estaria reduzindo sua competitividade, já que seus clientes estariam preferindo fornecedores 
tributados a maior para se creditarem da diferença de ICMS recolhido.

Sustentou que: o Senado Federal, ao incluir o critério de exclusão posto no art. 1º, § 4º, 
inciso I, pretendeu apontar que todos os produtos que não têm similar nacional devem receber 
aquele tratamento, sendo a lista de que trata o inciso mera complementação; não caberia à 
Camex definir restrições ou requisitos outros que não a ausência de similar nacional ao editar 
a lista; a Resolução Camex nº 79/2012, porém, foi além do previsto na resolução, apontando 
como subsumíveis à exceção os bens ou mercadorias sujeitos à alíquota zero ou de 2% das 
NCMs de que trata, o que teria desbordado dos limites da resolução do Senado Federal, 
ofendendo, assim, o previsto no art. 110 do Código Tributário Nacional; o PPR não tem 
similar nacional por preencher os critérios a esse respeito postos no Decreto nº 6.759/2009.

Após emenda à inicial (7), o Estado de Santa Catarina contestou (15) aduzindo que: seria 
parte passiva ilegítima, por não ser o órgão que controla ou não a inclusão de mercadorias 
na lista de que trata a Resolução SF nº 13/2012, art. 1º, § 4º, inciso I; não tem atribuição 
constitucional para modificar as alíquotas definidas nos moldes do art. 155, § 2º, inciso IV, 
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da Constituição, cabendo-lhe apenas cumprir o que for definido pelo Senado Federal; o 
art. 20, § 2º, I, da Lei Estadual nº 10.297/1996 tem a natureza de mero ato de observância 
do direito, totalmente predeterminado pela Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, e foi 
inserido na lei catarinense do ICMS por razões de técnica legislativa, a fim de facilitar o 
conhecimento da disciplina legal do tributo; a Resolução nº 13/2012 do Senado Federal 
atribuiu ao Conselho de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex) a tarefa de 
elaborar uma lista contendo os bens e mercadorias importados do exterior que não tenham 
similar nacional; a Camex, no exercício dessa atribuição, editou a Resolução nº 79/2012, 
estabeleceu como requisitos para que se reconheça a um bem a condição de não contar com 
similar nacional estar ele sujeito à alíquota de 0 ou 2% do imposto de importação, conforme 
previsto em anexos da Resolução Camex nº 94/2011 (bens que não são produzidos no Brasil 
nem nos países do Mercosul), e ser classificado em determinados códigos e capítulos da lista 
de bens sem similar nacional; a existência ou ausência de similar nacional ao bem impor-
tado é determinada por lista editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 
Exterior, sendo inaplicáveis outros critérios de apuração da similaridade.

Em réplica (19), a autora defendeu a legitimidade do Estado de Santa Catarina por ele ser 
atingido pelos efeitos de uma eventual decisão favorável à autora e reiterou os argumentos 
de mérito deduzidos na inicial.

A União contestou (28) aduzindo que: o Senado Federal, por meio da sua Resolução 
nº 13/2012, atribuiu à Câmara de Comércio Exterior (Camex) a incumbência de definir 
os critérios para elaboração da lista de bens sem similar nacional; o inciso I do artigo 1º 
da Resolução Camex nº 79/2012 é claro ao dispor que, para que o bem seja considerado 
‘sem similar nacional’, não basta que ele esteja classificado nos capítulos e códigos NCM 
citados no mesmo inciso, também se faz necessário que a alíquota do imposto de importa-
ção esteja fixada em zero ou dois por cento; os critérios de similaridade foram fixados de 
forma objetiva na Resolução Camex nº 79/2012, decorrentes de critérios de tributação do 
imposto de importação adotados pelo Mercosul na elaboração da Tarifa Externa Comum 
e de suas listas ou hipóteses de exceção, ou ainda do acordo automotivo Brasil/Argentina 
(ACE-14); não há um procedimento específico para incluir bens na lista de ‘sem similar 
nacional’, tampouco é possível fazê-lo por meio de prova pericial, como pretende a autora.

Intimada para se manifestar acerca da contestação da União, a autora deixou decorrer 
em branco o prazo legal (33).

Vieram os autos conclusos para julgamento.
É o breve relato. Decido.”

Sobreveio sentença, julgando improcedentes os pedidos. A autora 
foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários 
advocatícios, fixados nos patamares mínimos previstos nos incisos do art. 
85, § 3º, do CPC, a serem calculados sobre o valor atualizado da causa, 
aplicando-se, para tanto, o IPCA-e (art. 85, § 4º, inciso III) (ev. 35).

Apela a parte-autora. Reitera os argumentos veiculados na inicial, 
no sentido de que o produto polipropileno copolímero random (PPR) 
não possui similar nacional, de modo que se enquadra na exceção 
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prevista no art. 1º, § 4º, I, da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal. 
Afirma que a redação constante no referido dispositivo determina 
que todos os bens e mercadorias sem similar nacional devem ser 
excluídos do regramento do caput (o qual fixa em 4% a alíquota de 
ICMS). Argumenta que à Camex cabia apenas declarar em lista tais 
mercadorias, não tendo a discricionariedade para estabelecer quais 
bens e mercadorias sem similar nacional estariam abrangidos pela 
norma de exceção. Refere que o art. 155, § 2º, IV, da CF corrobora sua 
tese, pois atribui competência ao Senado Federal para fixar alíquotas 
máximas nas mesmas operações para resolver conflito específico que 
envolva interesse do Estado, de forma que competia somente a essa 
casa do Poder Legislativo da União definir o alcance da norma de 
exceção, não podendo essa competência ser delegada à Camex. Alega 
que a Resolução nº 79/2012 da Camex extrapolou os limites da norma 
primária, pois acrescentou como critério de inclusão na lista que os 
produtos se sujeitassem a alíquotas de imposto de importação de 00% 
ou 02%, o que contraria o art. 110 do CTN. Conclui que o fato de a 
matéria-prima PPR não constar na lista editada pela Camex não afasta a 
inaplicabilidade da sistemática introduzida pela Resolução nº 13/2012 
do Senado Federal, visto que deve preponderar o critério de ausência 
de similar nacional em detrimento de qualquer outro estabelecido pela 
Camex. Requer a reforma da decisão monocrática para
“determinar que seja declarada a ausência de similar nacional da matéria-prima importada 
denominada polipropileno copolímero random (PPR), inclusive para fins de aplicação da 
Resolução nº 13/2012 do Senado Federal, desobrigando a apelante de considerar no cálculo 
do conteúdo de importação de seus produtos o polipropileno copolímero random (PPR) 
como mercadoria importada.” (ev. 43)

Com contrarrazões (ev. 48 e 49), vieram os autos para julgamento.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Jorge Antonio Maurique:

Delimitação da controvérsia

O cerne do presente feito reside em examinar a interpretação a ser 
dada ao art. 1º, § 4º, I, da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal e, 
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por consequência, as implicações da lista editada pela Camex por meio 
da Resolução nº 79/2012.

O art. 1º da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal assim dispõe:
“Art. 1º A alíquota do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 

sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
(ICMS), nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior, será 
de 4% (quatro por cento).

§ 1º O disposto neste artigo aplica-se aos bens e mercadorias importados do exterior 
que, após seu desembaraço aduaneiro:

I – não tenham sido submetidos a processo de industrialização;
II – ainda que submetidos a qualquer processo de transformação, beneficiamento, mon-

tagem, acondicionamento, reacondicionamento, renovação ou recondicionamento, resultem 
em mercadorias ou bens com Conteúdo de Importação superior a 40% (quarenta por cento).

(...)
§ 4º O disposto nos §§ 1º e 2º não se aplica:
I – aos bens e mercadorias importados do exterior que não tenham similar nacional, a 

serem definidos em lista a ser editada pelo Conselho de Ministros da Câmara de Comércio 
Exterior (Camex) para os fins desta resolução;

(...)”

Ou seja, no art. 1º, caput, o Senado fixou em 4% a alíquota do ICMS 
nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do 
exterior. Por outro lado, excepcionou algumas hipóteses dessa forma 
de tributação, de modo que, em relação a estas, utiliza-se a regra geral, 
incidindo a alíquota interestadual do ICMS, que contém dois índices 
(7% e 12%), a depender da região dos estados de origem e do destino 
das mercadorias. Dentre as hipóteses excepcionadas, o Senado Federal 
inclui os “bens e mercadorias importados do exterior que não tenham 
similar nacional, a serem definidos em lista a ser editada pelo Conselho 
de Ministros da Câmara de Comércio Exterior (Camex)”.

Alega a parte recorrente que à Camex cabia apenas declarar em 
lista tais mercadorias, não tendo esse órgão o poder discricionário de 
acrescentar critérios para eleger quais dos bens e mercadorias sem 
similar nacional estariam de fato abrangidos pela norma de exceção.

Por outro lado, o magistrado singular entendeu que o dispositivo em 
comento autorizou à Camex definir critérios para elaboração da lista, 
não exigindo que nela constasse todo e qualquer produto sem similar 
nacional. É o que se depreende dos seguintes trechos da sentença:

“(...) a redação não apontou que todos os bens que não têm similar nacional são os ex-
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cluídos, mas apenas aqueles ‘a serem definidos em lista a ser editada pelo (...) (Camex) para 
os fins dessa resolução’. A resolução da Camex, como qualquer outro ato administrativo, 
não tem um conteúdo declaratório, mas constitutivo do direito à exclusão, inclusive porque 
aquele conselho pode entender que, mesmo que um bem não tenha similar nacional, há 
razões políticas bastantes para não o incluir na alíquota pretensamente mais benéfica de 4%.

(...)
O fato é que a circunstância de o PPR ser ou não um produto sem produção similar na-

cional é irrelevante, do ponto de vista jurídico, para a existência ou não do direito que aqui 
se postula. (...) Ocorre que, ainda que fosse reconhecido judicial ou administrativamente ser 
o PPR produto sem similar nacional, somente um juízo discricionário da Camex a respeito 
da conveniência da inclusão desse produto na lista a que se refere o art. 1º, § 4º, inciso I, 
da Resolução SF nº 13/2012 poderia levar à procedência do pedido.”

Parece-me correta a assertiva da parte-autora, na medida em que a 
interpretação adotada pelo julgador sentenciante acaba por esbarrar em 
preceitos constitucionais, em princípios fundamentais norteadores do 
Estado Democrático de Direito – tal como a tripartição das funções dos 
poderes – e, ainda, na ordenação dos poderes da administração pública.

O interesse de agir da parte-autora está na circunstância de que a 
exigência da alíquota de 4%, ao invés das regulares de 7% ou 12%, 
conforme a região, reduz sua competitividade, já que seus clientes 
estariam preferindo fornecedores tributados a maior para se creditarem 
da diferença de ICMS recolhido.

Fundamentos jurídicos relacionados ao tema

Inicialmente, cumpre esclarecer que a Camex, instituída pela MP nº 
2.123-28/2001, é um órgão do Poder Executivo destinado à “formulação, 
adoção, implementação e coordenação de políticas e atividades relativas 
ao comércio exterior de bens e serviços” e integrado pelo ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que a preside, e pelos 
ministros Chefe da Casa Civil, das Relações Exteriores, da Fazenda, da 
Agricultura, Pecuária e Abastecimento e do Planejamento, Orçamento 
e Gestão.

Pois bem, no sistema de repartição de poderes adotado por nossa 
Constituição, ao Congresso Nacional é atribuída a função de legislar, ao 
Executivo, a de administrar, e ao Judiciário, a de julgar litígios.

É sabido que esse monopólio de funções não é absoluto nas 
constituições modernas, pois sempre restam funções normativas 
atribuídas ao Executivo e ao Judiciário, e até mesmo funções judiciais 
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atribuídas ao Legislativo. No entanto, essas funções atípicas só podem 
ser exercidas nas hipóteses expressamente previstas na Constituição. 
No tocante ao Executivo, na estrutura da Carta de 1988, podem-se 
considerar as seguintes situações:

(a) tem ele funções legislativas típicas, nos casos de medidas 
provisórias e leis delegadas, sujeitas, porém, ao controle do Legislativo 
(arts. 62 e 68 da CF);

(b) tem ele o poder de iniciar o processo legislativo, nos casos 
previstos na Constituição (art. 84, III, CF);

(c) tem, ainda, funções normativas derivadas, ao exercer o poder 
regulamentar (art. 84, IV, VI, VIII, CF).

Fora desse quadro, o Poder Executivo não pode exercer o poder 
normativo, não pode legislar. Resta-lhe o poder regulamentar comum, 
o de expedir os regulamentos executivos.

Tendo em vista que, dentre as hipóteses de exercício de função 
atípica pelo Executivo acima listadas, o poder regulamentar é o único 
que pode ter alguma relação com o presente feito, cumpre estabelecer 
algumas considerações sobre este.

Primeiro, cabe estabelecer quais os limites do poder regulamentar. 
Sabe-se que o regulamento não pode inovar, não pode criar, modificar 
ou extinguir direitos e obrigações.

O essencial é definir até onde deve ir a lei e até onde pode ir o 
regulamento sem ofensa ao princípio constitucional de repartição 
dos poderes. Assim, uma norma primária que fosse tão genérica que 
deixasse ao regulamento toda a normatização da matéria de que trata 
estaria praticando, na realidade, uma delegação da função legislativa, 
que é incompatível com o sistema constitucional vigente. Por outro 
lado, a lei não pode ser tão detalhada que discrimine item por item o 
objeto normatizado.

De qualquer modo, no tocante ao poder regulamentar, é ponto pacífico 
que deve ele ser exercido dentro dos limites da norma regulamentanda, 
não podendo criar direito novo ou impor obrigação que já não esteja 
contida naquela. E, além do mais, o poder regulamentar é atribuído 
privativamente ao chefe do Poder Executivo – no caso, ao presidente da 
República –, que o exerce por meio de decreto. Não cabe nem mesmo 
aos ministros, menos ainda a funcionários subalternos (MEIRELLES, 
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Hely Lopes. Direito Administrativo brasileiro. 15. ed. RT, 1988. p. 108; 
CRETELLA JR., J. Curso de Direito Administrativo. 10. ed. Forense, 
1989. p. 238-240; GASPARIN, Diógenes. Ob. cit., p. 83).

Sob outro aspecto, porém, pode ser enfocada a matéria.
É certo que, muitas vezes, não pode a norma primária descer a todas 

as minúcias, já que isso seria impraticável e tornaria o sistema tão rígido 
que impediria sua operacionalização. Tendo em vista a impossibilidade 
de, por vezes, a norma primária ser exaustiva, em muitas situações, o 
legislador é obrigado a editar normas “em branco”, cujo conteúdo final 
é deixado a outro foco de poder, sem que nisso se entreveja a vedada 
delegação legislativa. É o caso, por exemplo, da competência atribuída 
pelo art. 190 da CLT ao Ministério do Trabalho para relacionar “os 
critérios de caracterização da insalubridade, os limites de tolerância 
aos agentes agressivos, os meios de proteção e o tempo máximo de 
exposição do empregado a esses agentes”.

Essa atribuição não precisa ser, necessariamente, conferida ao chefe 
do Poder Executivo ou a ministro de Estado; as circunstâncias dirão a 
quem deferir a competência. Recorde-se, por exemplo, que por inúmeras 
vezes a lei atribuiu ao IBGE a fixação de índices que pautariam setores 
da vida econômica.

Mas, ainda nessa hipótese, a suplementação da atividade legislativa 
deve ser exercida dentro de limites precisos, não podendo se 
transformar em uma disfarçada delegação do poder de legislar. Ou 
seja, nesse contexto, resta permitida apenas a suplementação da norma 
por autoridade administrativa (em geral, por autoridade ou órgão de 
natureza técnica), o que não se confunde com a delegação legislativa, a 
qual só é permitida quando feita em conformidade com o art. 68 da CF 
(leis delegadas). Logo, para que se exerça validamente a suplementação 
normativa pelo Executivo, é imprescindível a existência de standards 
jurídicos claros, expressos e definidos.

Esclarecidas todas essas premissas, passo ao exame das normas ora 
em discussão, a fim de identificar a interpretação mais adequada a ser 
conferida ao art. 1º, § 4º, I, da Resolução nº 13/2012 do Senado Federal.

Exame do caso concreto

A Resolução nº 13/2012 versa sobre o estabelecimento de alíquotas 
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do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e 
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 
e de Comunicação (ICMS), nas operações interestaduais com bens e 
mercadorias importados do exterior.

A norma se fundamenta no disposto no art. 155, § 2º, IV, da CF, 
que estabelece que as alíquotas aplicáveis às operações e às prestações 
interestaduais e de exportação serão estabelecidas por resolução do 
Senado Federal:

“Art. 155. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre: (...)
II – operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de 

transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as 
prestações se iniciem no exterior; (...)

§ 2º O imposto previsto no inciso II atenderá ao seguinte: (...)
IV – resolução do Senado Federal, de iniciativa do presidente da República ou de um 

terço dos senadores, aprovada pela maioria absoluta de seus membros, estabelecerá as 
alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação; (...)”

Ou seja, regra geral, todos os elementos constitutivos da obrigação 
tributária (fato gerador, base de cálculo, alíquotas, sujeitos, etc.) 
devem ser estabelecidos mediante lei, nos termos do art. 150, I, da 
CF. Especificamente em relação às alíquotas do ICMS interestadual e 
de exportação, a fixação de alíquotas se dá por meio de resolução do 
Senado Federal. Veja-se que não se trata de exceção ao princípio da 
reserva legal, mas apenas de uma particularidade tendente a reforçar o 
papel mediador do Senado Federal quanto aos interesses dos estados.

Verifica-se, portanto, que a competência para a fixação dos elementos 
constitutivos do ICMS é do Poder Legislativo, inexistindo autorização 
constitucional para que o Poder Executivo delibere sobre tais questões. 
Isto é, sobre o tema, não há previsão expressa na Constituição Federal 
que permita ao Executivo exercer função atípica de legislar.

Cabe destacar, ainda, que a Resolução nº 79/2012 exarada pela 
Camex não tem a forma de decreto e não foi editada pelo presidente da 
República, de modo que não pode ser enquadrada como regulamento 
executivo propriamente dito (aqueles mencionados no item c do 
capítulo anterior).

Logo, qualquer função atribuída ao Executivo nesse contexto deve 
se limitar ao poder suplementador da atividade legislativa – que, como 
visto, apresenta uma certa rigidez, já que deve ser elaborada dentro dos 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 79-464, 2017 463

limites precisos da norma primária.
De tal sorte, entendo que a única interpretação viável do art. 1º, § 4º, 

I, da Resolução nº 13/2012 é no sentido de que o Senado Federal, em 
face de sua impossibilidade de adentrar em minúcias, delegou ao órgão 
do Poder Executivo a tarefa de discriminar todos os bens e mercadorias 
sem similar nacional.

Entender de modo diverso seria admitir que o órgão do Poder 
Executivo tem competência para legislar fora das hipóteses 
constitucionalmente autorizadas, na medida em que, se a resolução da 
Camex apresenta conteúdo constitutivo (e não meramente declaratório), 
ela está, em verdade, criando, extinguindo e modificando direitos e 
obrigações. Nesse caso, estaríamos diante de disfarçada delegação do 
poder de legislar.

E o problema vai ainda mais além: caso se entenda que a Camex 
dispõe de poder discricionário para eleger quais bens e produtos dentre 
aqueles sem similar nacional devem integrar a lista, está-se aceitando, 
também, que tal órgão pode estabelecer elementos constitutivos do 
tributo – na medida em que a inclusão, ou não, no rol determinará 
qual fato gerador se sujeita a qual alíquota –, o que também afronta o 
princípio da legalidade tributária.

Dessa feita, entendo que, ao atribuir a órgão técnico do Poder 
Executivo (Camex) a elaboração de lista de bens e mercadorias 
importados do exterior que não tenham similar nacional, a norma 
primária não permitiu que aquele elegesse critérios adicionais para 
estabelecer quais produtos integrariam esse rol, mas apenas determinou 
que o órgão discriminasse de forma pormenorizada quais produtos se 
enquadram nesse parâmetro.

Assim, uma vez preenchido o requisito de ser a matéria-prima 
bem ou mercadoria sem similar nacional, não pode a não inclusão na 
Resolução nº 79/2012 da Camex representar qualquer tipo de óbice ao 
regime de tributação pretendido pela parte-autora.

Impõe-se, então, o retorno dos autos à origem, oportunizando-se a 
produção de provas, a fim de que reste esclarecido se o polipropileno 
copolímero random (PPR) configura matéria-prima sem produção de 
similar nacional.

Ressalte-se que a parte-autora requereu expressamente a produção 
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dessas provas.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação.
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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 con-
tribuição, 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 ex-

ame da fixação dos honorários advocatícios, se esta deixou de ser atacada no recurso.” 
(DJ 29.10.93, p. 46.086)

SÚMULA Nº 17 (*)
“No cálculo de liquidação de débito judicial, inclui-se o índice de 70,28% relativo 

à correção monetária de janeiro de 1989.” (DJ 02.12.93, p. 52.558) (DJ 19.06.95, p. 
38.484 (*)REVISADA) 
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SÚMULA Nº 18
“O depósito judicial destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário 

somente poderá ser levantado, ou convertido em renda, após o trânsito em julgado da 
sentença.” (DJ 02.12.93, p. 52.558)

SÚMULA Nº 19
“É legítima a restrição imposta pela Portaria DECEX n° 8, de 13.05.91, no que 

respeita à importação de bens usados, dentre os quais pneus e veículos.” (DJ 15.12.93, 
p. 55.316)

SÚMULA Nº 20
“O art. 8°, parágrafo 1°, da Lei 8.620/93 não isenta o INSS das custas judiciais, 

quando demandado na Justiça Estadual.” (DJ 15.12.93, p. 55.316)

SÚMULA Nº 21
“É constitucional a Contribuição Social criada pelo art. 1° da Lei Complementar 

n° 70, de 1991.” (DJ 15.12.93, p. 55.316)

SÚMULA Nº 22
“É inconstitucional a cobrança da taxa ou do emolumento para licenciamento de 

importação, de que trata o art. 10 da Lei 2.145/53, com a redação da Lei 7.690/88 e da 
Lei 8.387/91.” (DJ 05.05.94, p. 20.933)

SÚMULA Nº 23
“É legítima a cobrança do empréstimo compulsório incidente sobre o consumo de 

energia elétrica, instituído pela Lei 4.156/62, inclusive na vigência da Constituição 
Federal de 1988.” (DJ 05.05.94, p. 20.933)

SÚMULA Nº 24
“São autoaplicáveis os parágrafos 5° e 6° do art. 201 da Constituição Federal de 

1988.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 25
“É cabível apelação da sentença que julga liquidação por cálculo, e agravo de 

instrumento da decisão que, no curso da execução, aprecia atualização da conta.” (DJ 
05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 26
“O valor dos benefícios previdenciários devidos no mês de junho de 1989 tem por 

base o salário mínimo de NCz$ 120,00 (art. 1° da Lei 7.789/89).” (DJ 05.05.94, p. 
20.934)

SÚMULA Nº 27
“A prescrição não pode ser acolhida no curso do processo de execução, salvo se su-

perveniente à sentença proferida no processo de conhecimento.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)
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SÚMULA Nº 28
“São inconstitucionais as alterações introduzidas no Programa de Integração Social 

(PIS) pelos Decretos-Leis 2.445/88 e 2.449/88.” (DJ 05.05.94, p. 20.934)

SÚMULA Nº 29
“Não cabe a exigência de estágio 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 

variação 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, 

passou a viger a partir de janeiro de 1992.” (DJ 18.11.98, p. 519)
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SÚMULA Nº 60
“Da decisão que não recebe ou que rejeita a denúncia cabe recurso em sentido 

estrito.” (DJ 29.04.99, p. 339)

SÚMULA Nº 61 (*)
“A União e o INSS são litisconsortes passivos necessários nas ações em que seja 

postulado o benefício assistencial previsto no art. 20 da Lei 8.742/93, não sendo caso 
de delegação de jurisdição federal.” (DJ 27.05.99, p. 290) (DJ 07.07.2004, p. 240 (*) 
CANCELADA)

SÚMULA Nº 62 (*)
“Nas demandas que julgam procedente o pedido de diferença de correção monetária 

sobre depósitos do FGTS, não são devidos juros de mora relativamente às contas não 
movimentadas.” (DJ 23.02.2000, p. 578) (DJ 08.10.2004, p. 586 (*) CANCELADA)

SÚMULA Nº 63
“Não é aplicável a Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal nas ações rescisórias 

versando matéria constitucional.” (DJ 09.05.2000, p. 657)

SÚMULA Nº 64
“É dispensável o reconhecimento de 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 con-

tribuições 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 ci-

tação 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 automo-

tor 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 excepcio-

nal 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 aposen-

tadoria 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 execução, 

mediante o arquivamento do feito, sem baixa na distribuição.

SÚMULA Nº 86
É desnecessária a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para o re-

conhecimento 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 aver-
bação 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 litera-

lidade, 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 reso-

lução 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 exe-
cução 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 confor-
midade 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 benefí-

cio 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.

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.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 465-482, 2017 477

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 bene-

fício 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, ir-
relevante a natureza do trabalho exercido neste período.

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.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 465-482, 2017478

SÚMULA Nº 106
Quando impossível a realização de perícia técnica no local de trabalho do segura-

do, 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-cor-
rente 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 executado 

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.

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 jurí-
dica 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.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 94, 465-482, 2017 479

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 reco-

nhecimento 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-com-

batente é aquela vigente na data do óbito do militar.

SÚMULA Nº 118
Os requisitos específicos previstos no art. 30 da Lei 4.242/1963 devem ser pre-

enchidos não apenas pelo ex-combatente, mas também por seus dependentes que ve-
nham 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 Jus-
tiça, 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.
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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.

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 enqua-

dra no art. 70 da Lei 4.117/62, não se qualificando como desenvolvimento de ativida-
de de telecomunicação, art. 183 da Lei 9.472/97.

SÚMULA Nº 128
É válida a instauração de procedimento investigatório com base em denúncia anô-

nima, quando amparada por outro indício.

SÚMULA Nº 129
É lícita a sucessiva renovação da interceptação telefônica, enquanto persistir sua 

necessidade para a investigação.

SÚMULA Nº 130
A agravante baseada em uma única reincidência e a atenuante da confissão espon-

tânea, quando coexistirem, compensam-se integralmente.

SÚMULA Nº 131
Para que o juiz possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados 

pela infração, é necessário que a denúncia contenha pedido expresso nesse sentido ou 
que controvérsia dessa natureza tenha sido submetida ao contraditório da instrução 
criminal.
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SÚMULA Nº 132
Na hipótese em que a condenação puder ser substituída por somente uma pena 

restritiva de direitos, a escolha entre as espécies previstas em lei deve recair, preferen-
cialmente, sobre a de prestação de serviços à comunidade, porque melhor cumpre a 
finalidade de reeducação e ressocialização do agente.

SÚMULA Nº 133
Na execução ou no cumprimento individual de sentença proferida em ação cole-

tiva, mesmo na vigência do CPC 2015, são cabíveis honorários advocatícios, ainda 
que não embargada, mantendo-se válido o entendimento expresso da Súmula 345 do 
Superior Tribunal de Justiça.

SÚMULA Nº 134
A ausência de impugnação pela Fazenda Pública ao cumprimento de sentença não 

enseja a redução pela metade dos honorários advocatícios por ela devidos, não sendo 
aplicável à hipótese a regra do artigo 90, § 4º, combinado com o artigo 827, § 1º, 
ambos do CPC 2015.
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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 inconstitucional-
idade 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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Retorno, autos, para, instrução probatória................................................................453

M

MADRASTA
Termo de guarda e responsabilidade – Vide BENEFÍCIO ASSISTENCIAL

MERCADORIA
País estrangeiro − Vide ICMS

P

PASSAPORTE
Documento falso – Vide FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE
Indenização − Vide DANO MORAL
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PRINCÍPIO DA RESERVA LEGAL
Violação − Vide ICMS

Q

QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO
Cabimento, para, apuração, tráfico internacional de entorpecentes, e, associação, 
hipótese, existência, indício, usuário, aplicativo, WhatsApp, troca, informação, 
referência, delito. Possibilidade, aplicação, bloqueio, via, Bacen Jud, ativo financeiro,  
empresa proprietária, WhatsApp, com, sede, Brasil, decorrência, incidência, lei 
brasileira. 
Bloqueio, ativo financeiro, ocorrência, após, descumprimento, decisão judicial, 
com, aplicação, multa cominatória. Caracterização, medida cautelar, com, objetivo, 
entrega, dados, pela, empresa. Observância, utilização, poder geral de cautela, e, 
melhor, opção, em, relação, aplicação, lei penal......................................................183

R

RECURSO ESPECIAL
Descabimento, reiteração. Inexistência, autorização, lei, para, processamento, recurso 
especial, contra, acórdão, julgamento, agravo regimental, interposição, contra, 
decisão, não, admissão, anterior, recurso especial, sem, aplicação, sistemática, recurso 
repetitivo, e, com, aplicação, súmula, STJ................................................................377

RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Sobrestamento, até, definição, controvérsia, âmbito, STF, incidência, ou, não, 
contribuição patronal, sobre, adicional de férias. Provimento, agravo interno...........409

REVISÃO DE BENEFÍCIO
Aposentadoria por tempo de contribuição. Aposentadoria especial. Portador de 
necessidades especiais. Cabimento, exigibilidade, INSS, exclusão, excesso, tempo de 
contribuição, consideração, para, concessão, benefício previdenciário, e, expedição, 
certidão de tempo de contribuição, com, objetivo, aproveitamento, período, em, 
Regime Próprio de Previdência Social.....................................................................322

Aposentadoria por tempo de contribuição. Reconhecimento, tempo de serviço, 
atividade rural, em, regime de economia familiar, decorrência, apresentação, prova 
material, e, prova testemunhal. Observância, possibilidade, aproveitamento, período, 
exercício, atividade rural, até, ano, 1991, mesmo, sem, recolhimento, contribuição 
previdenciária.
Cabimento, contagem, período, exercício, atividade especial, como, motorista, com, 
conversão, tempo de serviço especial, em, tempo de serviço comum. Reconhecimento, 
atividade, até, 1995, por, enquadramento, categoria especial, e, após, 1995, por, 
comprovação, exercício, atividade penosa.
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Aplicação imediata, implementação, benefício previdenciário.
Diferimento, cálculo, correção monetária, e, juros de mora, para, fase, cumprimento 
da sentença...............................................................................................................251

S

SERVIDOR PÚBLICO
Descabimento, reversão, cargo público, professor, ensino fundamental, com, 
objetivo, aposentadoria compulsória, com, setenta e cinco anos, com, recebimento, 
proventos integrais. Aposentadoria compulsória, com, setenta anos, com, proventos 
proporcionais. Inaplicabilidade, emenda constitucional, extensão, aposentadoria 
compulsória, para, setenta e cinco anos, decorrência, data, aniversário, setenta anos, 
anterior, vigência, lei complementar, ano, 2015. 
Indeferimento, pedido, efeito suspensivo ativo..........................................................400

SONEGAÇÃO DE PAPEL
Atipicidade. Advogado, devolução, autos, processo trabalhista, após, prazo 
determinado, e, recebimento, intimação. Não caracterização, violação, administração 
da justiça, decorrência, advogado, representação, parte processual, interesse, 
andamento do processo. Inexistência, abertura, prazo, para, parte contrária, ou, 
necessidade, realização, medida processual.............................................................146
  

T

TORTURA 
Filho menor − Vide DANO MORAL

W

WHATSAPP
Informação – Vide QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO
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