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Parecer: Ação rescisória. Violação literal a 
dispositivo de lei. Art. 1º da Emenda Constitucional 

nº 3/61. Efeitos.*

Carlos Thompson Flores**

Consultou-me um dos ilustres procuradores judiciais de P.H.T. sobre a 
possibilidade de emitir parecer jurídico pertinente às questões de direito 
versadas na Ação Rescisória 890-1 do DF, ora em tramitação perante 
o Plenário do eg. Supremo Tribunal Federal, consequente a embargos 
infringentes opostos pelo mandatário do consulente ao julgado que, por 
maioria de votos, julgou procedente a respectiva ação.

Com a formulação da consulta, encaminhou-me o nobre procurador 
xerocópias das peças essenciais da demanda. Procedi a seu acurado 
exame e, do estudo empreendido, convencido do bom direito do 
embargante, dispus-me a atender sua postulação. É o que, a seguir, 
passo a fazer.

Esclarecimentos necessários

1. Assim os sintetiza a petição de embargos, fls. 556-7:
“Os embargados, que são tabeliães de notas nesta capital, por meio de mandado de 

segurança, se insurgiram contra o Provimento nº 58, de 24.07.66 (fls. 23-25), baixado pela 
ilustre Corregedoria de Justiça, a fim de regular a competência para o protesto de títulos, que, 
antes da criação do cartório privativo, era exercida, cumulativamente, por aqueles titulares.

* Parecer lavrado em 03.05.1989.
** Ministro aposentado e ex-Presidente do Supremo Tribunal Federal, nascido em 1911 e falecido em 2001.
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2. Essa cumulação das funções notariais com as de oficial de protesto fora prevista na 
primeira Lei de Organização Judiciária de Brasília (L. 3.754, de 13.04.60), mas o rápido 
crescimento dos encargos exigiu a especialização, com a criação do cartório privativo 
de protesto de títulos pelo D.L. 113, de 25.01.67, que produziu profundas alterações nos 
serviços da Justiça local.

3. A pretensão dos notários-embargados de continuar concorrendo com o novel oficial 
privativo de protesto buscou apoio no D.L. 246, de 28.02.67, que veio à luz um mês depois 
da referida alteração da organização judiciária, sem que fosse precedido de qualquer proposta 
do col. Tribunal de Justiça do Distrito Federal (CF de 46, art. 124, inciso I).”

Acrescento. O mandado de segurança resultou indeferido pelo 
Plenário do Tribunal de Justiça. Da ementa do acórdão, destaco:

“A ausência de proposta motivada do Tribunal de Justiça, infringente à regra de rigidez 
temporária, gera a inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei nº 246, de 28 de fevereiro 
de 1967. A inconstitucionalidade há de ser aferida em referência à Lei Suprema imperante 
ao tempo da expedição do Decreto-Lei nº 246/67.”

Opostos pelo assistente, ora embargante, embargos declaratórios, 
resultaram recebidos, acentuando o relator, em voto que prevaleceu:

“De meritis, a razão está com o embargante, pois, havendo elaborado a ementa em 
consideração ao meu voto, e não em referência à decisão colegiada, ensejei palpável contra-
dição, e não obscuridade, entre a ementa do acórdão e o resultado do julgamento, devendo 
este, curialmente, prevalecer sobre aquela. Dessarte, recebo os embargos para o fim de, 
retificada a parte final da ementa, dar-lhe a seguinte redação: ‘NO MÉRITO, DECLARADA 
A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 246, DE 28 DE 
FEVEREIRO DE 1967, IMPÕE-SE, POR VIA DE CONSEQUÊNCIA, A DENEGAÇÃO 
DA SEGURANÇA’ (fl. 102).”

2. Manifestado pelos vencidos recurso extraordinário, apreciado 
pelo Plenário, não foi conhecido.

O acórdão, com data de 20.05.1970, guarda a seguinte ementa:
“Inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei 246, de 28 de fevereiro de 1967, sobre 

organização judiciária do Distrito Federal, uma vez que não houve proposta do Tribunal de 
Justiça e não havia decorrido o prazo de cinco anos.

Perigos da interpretação literal, que Ferrara considera, entre todas, a menos categorizada.
A apreciação judicial proibida pelo art. 173, nº III, na Constituição de 1967, não abrange 

os decretos-leis baixados pelo presidente da República durante o recesso do Congresso.
O Poder Legislativo conferido ao presidente, durante o recesso do Congresso, é o 

mesmo que a este cabia. Ora, o Congresso não pode votar leis contra a Constituição. Do 
mesmo modo, não poderá o presidente, quando substitui o Congresso, que está em recesso.

A lei de organização judiciária do Distrito Federal, embora federal por sua origem, é 
local, por sua natureza.

Recurso extraordinário não conhecido.”
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3. A tempo, ajuizaram os tabeliães vencidos ação rescisória contra o 
último dos veredictos mencionados.

Assentaram sua pretensão no art. 798, I, c, do CPC de 1939, então 
vigente.

Sustentam que o acórdão rescindendo foi proferido contra literal 
disposição de lei, precisando, em linhas terminais da respectiva petição 
inicial, verbis: “(...) o v. acórdão rescindendo negou vigência à Emenda 
Constitucional nº 3, de 1961, e ao Decreto-Lei nº 246/67, decidindo, 
assim, contra literal disposição desses diplomas”.

4. Contestada, e após sua regular tramitação, foi julgada procedente 
pelo Plenário, por maioria de votos. O acórdão, datado de 05.12.79, é 
portador da seguinte ementa:

“[omissis] 
– A partir da Emenda Constitucional nº 3, de 1961, a organização judiciária do Distrito 

Federal desvinculou-se dos princípios da rigidez temporária e da dependência de proposta 
do Tribunal de Justiça.

Essa orientação consulta o posicionamento constitucional do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal, nitidamente inferior ao Congresso Nacional e ao presidente da República.

– Iudicium rescindens que basta, não se fazendo mister a provocação de outro juízo.
– Ação rescisória julgada procedente.”

5. Tempestivamente, o réu vencido opôs ao acórdão referido 
embargos infringentes.

Dois foram os fundamentos aduzidos: um, sob a forma de preliminar, 
invocando a nulidade parcial do julgado embargado, decidindo matéria 
não apreciada na instância ordinária, qual seja, o deferimento do mandado 
de segurança, enfocada na petição do mandamus e não considerada pelo 
tribunal local, porque desnecessária, em face da fundamentação que o 
levou à denegação do respectivo writ; o outro, longamente deduzido, 
calcado nos próprios fundamentos do aresto rescindendo, o qual jamais 
justificaria sua nulidade porque, evidentemente, não seria passível 
da coima de ter sido proferido contra literal disposição da norma 
constitucional e da lei ordinária, ambas indicadas anteriormente.

6. Impugnados os embargos, com o parecer favorável da Procuradoria-
Geral da República, pendem de julgamento.
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II Da controvérsia suscitada nos embargos

A) Da questão meritória
1. Prefiro, com a vênia devida do nobre procurador do embargante, 

inverter a ordem das questões suscitadas em sua substanciosa petição 
de embargos. E isso porque a segunda delas, a qual envolve o próprio 
mérito, se acolhidos os embargos, prejudicaria a solução da primeira, 
por falta de objeto, pois resultaria restabelecido o aresto embargado, 
mantida assim a decisão denegatória do mandado de segurança.

Consequentemente, a invocada preliminar merecerá apreciação, caso 
venha a ser desprezada a questão do merecimento, o que é de esperar 
não ocorra.

2. Passo, pois, a examinar a questão do mérito.
Para mim, a equação jurídica renovada nestes embargos é por demais 

conhecida, uma vez que sobre ela me manifestei, proferindo voto, o 
qual, vencedor no julgamento que ensejou o acórdão rescindendo, veio 
a se tornar vencido quando do decisório ora embargado.

3. Impende, desde logo, acentuar que o julgado embargado, ao 
acolher a rescisória, assentou, em um só e único fundamento, a plena 
constitucionalidade do Decreto-Lei nº 246/67, ante os termos da 
Emenda Constitucional nº 3/61. Nem poderia mesmo proceder de outra 
forma, dada a limitação do pedido, como antes ficou referido.

E porque assim se fundamentou o julgado, concluiu que o veredicto 
rescindendo decidira contra literal disposição daquelas normas, sendo, 
pois, nulo pleno juris.

4. Com a devida vênia, apesar de decorridos tantos anos do 
julgamento do recurso extraordinário que originou o acórdão embargado 
e daquele que apreciou a ação rescisória, não me convenci do desacerto 
do primeiro e, com mais forte razão, do segundo, quando se imputa a 
grave falta do Plenário do STF, proferindo julgamento nulo, uma vez 
que manifestado contra as normas da Emenda Constitucional nº 3/61 e 
do Decreto-Lei nº 246/67.
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5. Posto que, longo e erudito, o voto do eminente relator do aresto 
embargado, seu ponto nuclear, assentou na circunstância de omitir do 
art. 1º da Emenda nº 3/61 a expressão “observado o disposto no art. 
124”, constante do art. 25 da Constituição de 1946, limitando-se a 
referir-se às normas gerais do mesmo estatuto.

6. Considero que, assim decidindo, não se orientou o julgado em 
uma feliz e bem inspirada interpretação. Ateve-se às expressões na sua 
literalidade, para delas extrair conclusões que refogem à sistemática 
constitucional. Importaria ela, a interpretação, em uma limitação das 
atribuições do TJ, ao versar assunto da maior importância para a Justiça 
do DF, não apontando, todavia, nenhuma razão de maior profundidade 
para tal comportamento.

Como assinala Pontes de Miranda, o mais autorizado exegeta das 
nossas Constituições, ao comentar a Emenda nº 3, critica sua precária 
redação e, ao referir-se a seu art. 1º, ora em discussão, leciona:

“No art. 1º, alude-se ao respeito das regras jurídicas constitucionais gerais, quer no que 
concerne à organização judiciária, quer no que concerne à organização administrativa. Tudo 
se passa como se algum Estado-membro estivesse a legislar sobre a organização de sua 
administração ou de sua justiça.” (Comentários à Const. de 1946, Suplemento I, 1962, p. 8)

7. O argumento explorado pelo aresto embargado de que a posição 
do TJ do Distrito Federal, com relação aos demais poderes locais, 
Congresso Nacional e presidente da República, é diversa da dos Estados 
não oferece maior consistência jurídica, pois essa situação política já 
preexistia à mudança da Capital e, com ela, mudança, não tinha por 
que ser alterada, a menos que se ofereça razão bastante, o que não foi 
declinado.

Ao revés, a primeira Lei de Organização Judiciária do DF, Lei nº 
3.754, de 13.04.60, em seu artigo 10, inc. XII, mantinha o princípio 
da rigidez temporária, e o advento da Emenda Constitucional nº 3, de 
08.06.61, ou seja, pouco mais de um ano depois, da lavra do mesmo 
Congresso, certo não visaria mudar o critério legislativo em comentário.

Correta se fez a análise de seus sete artigos, na bem deduzida petição 
de embargos, fls. 568-9, mostrando seu verdadeiro propósito, todo ele 
sem qualquer justificativa para modificar o princípio, em debate, e que 
perseverava para os estados.
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Como assinalou o eminente e saudoso Min. Victor Nunes, no voto 
que proferiu no julgamento do RMS 9.558 da Guanabara, a Emenda 
Constitucional nº 2/56 atribuíra ao DF excesso de autonomia (DJ 
12.09.63, Apenso nº 172, p. 843, 4ª coluna).

Daí o advento da EC nº 3, restringindo os exageros decorrentes 
daquela emenda, a qual em nada afetou o princípio da “rigidez 
temporária” aqui debatido, sustentado em seu voto e por mais seis dos 
nove ministros que participaram do julgado rescindendo.

8. Mas, quando se pudesse admitir alguma hesitação no pertinente à 
interpretação do art. 1º da Emenda 3/61, ainda assim não teria sentido 
a procedência da rescisória, calcada em um só fundamento, a nulidade 
do veredicto rescindendo, por haver ele violado expressa disposição 
daquele preceito.

Convenho que, por versar dispositivo constitucional, não incide a 
Súmula 343, a meu ver, um desdobramento do verbete 400 do mesmo 
repositório.

Todavia, há de pesar, e decisivamente, a fundamentação do julgado 
rescindendo, do qual foi relator o eminente e saudoso Ministro Luiz 
Gallotti. É que acompanhara ele a mudança da Capital da República, 
melhor capacitado para dar sentido à legislação que para tanto fora 
expedida, inclusive das Emendas Constitucionais nos 2 e 3.

Em tais condições, a solução que se ofereceria mais prudente, 
juridicamente falando, seria o julgamento da improcedência da 
rescisória. Não obstante, não tendo ele ocorrido, impenderia corrigir o 
erro jurídico com o provimento dos presentes embargos.

Apreciando ação rescisória fundada em violação de expressa 
disposição legal, não reconhecida, assim decidiu o STF, por seu 
Plenário, em 22.11.44, segundo ementa do respectivo julgado, verbis:

“A ação rescisória tem por fim reduzir o error juris da sentença, quando esta ofende de 
forma frontal texto expresso de lei.

Há violação de direito expresso, quando o texto da lei é claro, quando o preceito seja 
formalmente estabelecido por ele ou pelo estilo, e não filho de deduções mais ou menos 
procedentes.” (Rev. For., 105, p. 97)

B) Da questão preliminar
1. Admitindo, e só para argumentar, que, no mérito, estes embargos 
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não venham a ser acolhidos, caberá, então, apreciar o segundo vício 
do decisório embargado, ao decidir a questio juris sequer apreciada na 
instância ordinária. Refiro-me à concessão do mandamus com base, 
simplesmente, no reconhecimento da constitucionalidade do Decreto-
Lei nº 246/67, em face da exegese atribuída ao art. 1º da Emenda 
Constitucional nº 3/61.

Em suas expressões derradeiras, afirmou o eminente relator em seu 
douto voto:

“(...) Julgo procedente a ação rescisória, para, anulando o acórdão rescindendo, declarar 
a inconstitucionalidade do Provimento nº 58, do desembargador vice-presidente do Tribunal 
de Justiça e corregedor-geral do Distrito Federal (...).” (fl. 525)

2. Posto haja transcrito em seu voto o inteiro teor do Provimento nº 
58, não se aperceberam o eminente relator e os eminentes ministros 
que acompanharam seu voto de que dito provimento não se fundou, 
com exclusividade, na inconstitucionalidade do art. 1º do Decreto-Lei 
246. Antes, mesmo admitindo sua validade, reconheceu, em face da 
interpretação que lhe emprestou, conjugando-o a preceitos outros, que, 
ainda assim, as atribuições para lavrar protestos de títulos de crédito 
continuavam privativas do respectivo oficial, o ora embargante.

3. E foi, precisamente, por isso que o mandado de segurança requerido 
pelos ora embargados teve duplo fundamento: 1º) a constitucionalidade 
do diploma referido, Decreto-Lei nº 246, art. 1º; 2º) o desacerto na 
interpretação que lhe emprestara o provimento comentado, o qual, é 
de salientar, dos 14 consideranda que deduziu, 4, apenas, focaram a 
inconstitucionalidade do preceito aludido.

4. Sucedeu que o Tribunal de Justiça, dando pela constitucionalidade 
do citado Decreto-Lei nº 246, primeiro fundamento do mandado, 
dispensou-o da exegese que lhe pudesse atribuir, como o fizera 
o provimento, o segundo fundamento; em verdade, deu-o como 
prejudicado.

5. Tal procedimento resultou bem esclarecido no voto do relator do 
mandamus, Desembargador Mario Guerrera, ao apreciar os embargos 
de declaração opostos ao respectivo julgado, inteiramente acolhidos. 
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Dele, voto, cabe destacar:
“(...) De meritis a razão está com o embargante, pois, havendo elaborado a ementa, 

em consideração ao meu voto, e não em referência à decisão colegiada, enseja palpável 
contradição, e não obscuridade, entre a ementa do acórdão e o resultado do julgamento, 
devendo este, curialmente, prevalecer sobre aquela.

Dessarte, recebo os embargos para o fim de, retificada a parte final da ementa, dar-lhe 
a seguinte redação: ‘NO MÉRITO, DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DO 
ART. 1º DO DECRETO-LEI Nº 246, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1967, IMPÕE-SE, POR 
VIA DE CONSEQUÊNCIA, A DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA’.” (fl. 102)

6. E foi dito acórdão, firmado no único fundamento, o da inconstitu-
cionalidade do Decreto-Lei nº 246, que ensejou o recurso extraordiná-
rio dos vencidos, os ora embargados.

E porque não conhecido dito recurso, mantida ficou a decisão origi-
nária do Tribunal de Justiça, denegatória do writ.

7. Rescindido dito acórdão pela decisão ora embargada, reconhecendo 
a constitucionalidade do referido decreto-lei, bastante não seria ela para 
o deferimento do mandamus, pois remanesceria o outro fundamento do 
ato impugnado, invocado no pedido, mas não apreciado pelo acórdão 
originário. Admitir tal solução e considerá-la juridicamente correta 
importaria em aceitar o julgamento, em instância única, no juízo 
extraordinário. É que, se nem esse juízo dispunha de competência para 
tanto, sob pena de comprometer o duplo grau de jurisdição, com mais 
forte razão a instância da rescisória, ainda que acolhida.

8. A falta em que incorreu o veredicto embargado, conduzido pelo voto 
do eminente relator, defluiu em, reconhecendo a constitucionalidade do 
Decreto-Lei nº 246, concluir que seria inconstitucional o ato impugnado, 
ou seja, o Provimento nº 58. Desapercebeu-se que dito provimento se 
manteria com o outro arrimo nele deduzido, a interpretação do citado 
decreto-lei, em confronto com outros dispositivos legais que consignou. 
Tal fundamento, como já se afirmou antes, não foi apreciado pela 
decisão originária do Tribunal de Justiça.

9. Assim, sem qualquer procedência as expressões da ementa do 
aresto embargado, ao consignar, verbis: “(...) Iudicio rescindens que 
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basta, não se fazendo mister a provocação de outro juízo”.
A propósito, ensina Pontes de Miranda: “(...) a rescisão do julgado 

pode bastar; se não basta tem-se de ter provocado ou de provocar outro 
juízo” (Comentários ao CPC, IV, For, 1975, p. 245).

A toda evidência, pois, o iudicio rescindens não seria bastante para 
pôr termo à lide, a qual não se findaria com a invalidade do aresto 
rescindendo. Remanesceria o outro fundamento do pedido, o qual, se 
acolhido, é que justificaria a concessão do mandamus, pois afastaria, 
então, o segundo arrimo do ato impugnado.

10. Observe-se, ainda, e para espancar quaisquer dúvidas sobre a 
questão, acaso existentes.

O decisório embargado, com o só fundamento da constitucionalidade 
do Dec.-Lei 246/67, rescindiu o acórdão rescindendo. Importou tal 
afirmação em reconhecer que o recurso extraordinário por ele apreciado 
deveria ser conhecido e provido. É que o aresto então recorrido teria 
contrariado o art. 1º da Emenda nº 3/61, bem como negado vigência ao 
art. 1º do referido decreto-lei.

Se tal houvesse sucedido, a solução não seria, fatalmente, o 
deferimento do mandado de segurança, mas a determinação para que o 
Tribunal de Justiça apreciasse o restante da matéria suscitada no pedido, 
pois só assim se teria exaurido a instância ordinária.

11. Note-se que, desde o processamento do recurso extraordinário, os 
dois pronunciamentos da Procuradoria-Geral da República, subscritos 
pelos eminentes Ministros Décio Miranda e Xavier de Albuquerque, 
então seus titulares, foram no sentido aqui propugnado, fls. 109 e 112, 
respectivamente. No mesmo sentido, e ao ensejo desta ação rescisória, 
se manifestou o nobre Subprocurador Mauro Leite Soares, fl. 493.

12. Considero que os dois temas que alimentaram os embargos 
ficaram devidamente esclarecidos. Em certos tópicos até com detalhes 
que talvez se tornassem dispensáveis. Tal proceder visou, apenas, 
tornar mais positivas e precisas certas afirmações. Resta, pois, concluir, 
respondendo às questões propostas pelo consulente.
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III Respostas às questões propostas

1. Quanto à 1ª, sim. Considero que os presentes embargos infringentes 
devem ser acolhidos, uma vez que não poderia ter sucesso a ação 
rescisória dado que não se verificou seu fundamento único, “expressa 
violação”, por parte do acórdão rescindendo, do art. 1º da Emenda 3/61 
e do art. 1º do Decreto-Lei 246/67.

2. Quanto à 2ª, também sim. Acaso não resulte prejudicada, aceita 
que seja a tese da questão anterior, considero que parcialmente nulo 
é de ser reconhecido o aresto ora embargado, ao conceder tout court 
o mandado de segurança impetrado pelos embargados. É que, assim 
procedendo, apreciou, em instância única, matéria que sequer havia 
sido examinada no julgado do TJ, objeto de recurso extraordinário, o 
qual ensejou o decisório ora embargado.

É o parecer.
Porto Alegre, 03 de maio de 1989.
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Benefícios por incapacidade concedidos na via 
judicial e a revisão administrativa conforme as MPs 

nos 739/2016 e 767/2017 e a Lei nº 13.457/2017

Paulo Afonso Brum Vaz*

Introdução

A Medida nº 739/2016, substituída pela MP nº 767/2017, convertida 
na Lei nº 13.457/2017, altera a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, no 
que concerne à revisão administrativa de benefícios por incapacidade 
laboral concedidos na via administrativa ou judicial. Neste breve 
artigo, pretendo discutir as possibilidades e as consequências jurídicas 
da cessação administrativa dos benefícios de auxílio-doença e 
aposentadoria por invalidez concedidos na via judicial.

Para esse desiderato, analisarei a atual jurisprudência sobre o 
cancelamento administrativo de benefícios por incapacidade concedidos 
judicialmente e os reflexos da nova disciplina legal, visando a sedimentar 
a construção teórico-prática de novos paradigmas que, ao mesmo 
tempo, contemplem a necessidade de se evitar tanto a perenização de 
benefícios indevidos como a cessação daqueles em que não houve a 
recuperação da capacidade laboral diagnosticada por avaliação médica 
isenta.

* Desembargador Federal, Doutor em Direito Público (Unisinos), Mestre em Poder Judiciário (FGV).
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Como pano de fundo, ao lado do problema social que se avizinha, 
tem-se o risco grave de hiperjudiciarização dos conflitos inerentes às 
cessações, comprometendo a já combalida capacidade de julgamento da 
Justiça Previdenciária. Alvitram-se, para uma tentativa de racionalização, 
algumas possibilidades de medidas a serem adotadas pelos segurados 
afetados e soluções judiciais concernentes aos seguintes temas centrais: 
direito intertemporal, alta programada, cessação por simples decurso 
de prazo (120 dias), duração do benefício com quesito obrigatório das 
perícias, hipóteses de fixação do prazo de duração do benefício, cessação 
administrativa e garantias do segurado (contraditório, ampla defesa 
e fundamentação do ato administrativo), bem como possibilidades 
de atuação judicial para a composição do conflito entre as avaliações 
médicas.

1 O estado da arte da jurisprudência sobre a cessação 
administrativa de benefícios concedidos judicialmente

A Medida nº 739/2016, substituída pela MP nº 767/2017, convertida 
na Lei nº 13.457/2017, ao alterar a Lei nº 8.213, de 24 de julho de 
1991, tinha como objetivo reduzir os gastos da Previdência Social com 
o custeio indevido de milhares de benefícios pagos a indivíduos que, 
nada obstante tenham recuperado sua capacidade laborativa, persistem 
recebendo benefício previdenciário por incapacidade, à míngua de 
revisão administrativa.

O mesmo caráter rebus sic stantibus (“estando assim as coisas”) que 
permite ao segurado voltar em juízo para obter o benefício negado em 
uma primeira ação também autoriza o seguro social a revisar eventual 
benefício, mesmo que concedido na via judicial, quando o segurado 
recuperar a sua capacidade laboral.

A primeira questão amiúde controvertida diz respeito à possibilidade 
ou não de cancelamento na via administrativa do benefício concedido 
judicialmente. O tema está polarizado, exigindo o STJ, ao contrário 
dos TRFs, a ação revisional, em razão do princípio do paralelismo das 
formas (AgRg no REsp 1.221.394/RS, rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª 
Turma, julgado em 15.10.2013, DJe 24.10.2013).

A jurisprudência dos TRFs tem reconhecido a dispensa de ação 
judicial revisional para o cancelamento de benefício concedido em 
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juízo, condicionando-o apenas ao trânsito em julgado da decisão 
concessória (TRF4, APELREEX 5035870-87.2015.404.7100, 5ª 
Turma, relator para o acórdão Juiz Federal Luiz A. Bonat, juntado aos 
autos em 09.03.2016).

Essa jurisprudência, condicionando a revisão ao trânsito em julgado, 
foi construída defensivamente em cima de uma patologia do sistema 
judicial que é a demora na tramitação dos processos. Como o processo 
leva em média 3 (três) anos para chegar ao termo final, autorizar-se 
a revisão a cada seis meses geraria muita instabilidade e sucessivos 
pedidos de cancelamento e restabelecimento de benefícios, que somente 
poderiam ser decididos depois de nova perícia judicial. Principalmente 
nos casos de antecipação da tutela, em que a perícia judicial é realizada, 
em média, apenas 6 (seis) meses depois da concessão do benefício. 
Antes mesmo da perícia, ter-se-ia a possibilidade de cancelamento 
administrativo do benefício.

Eis o dilema: condicionar ao trânsito em julgado e correr o risco 
de pagar o benefício indevido por longo tempo ou não condicionar 
e correr o risco da insegurança enquanto a decisão não transita em 
julgado? Convém lembrar que, na Justiça Estadual Delegada, é comum 
processos de concessão de benefício por incapacidade demorarem 6 
(seis) ou até 7 (sete) anos para que aconteça o trânsito em julgado da 
respectiva sentença.

Em uma linha menos radical, reconhece-se que, devido ao monopólio 
estatal da jurisdição, enquanto a matéria estiver sub judice e, portanto, 
pendente de solução definitiva, não é possível que, unilateralmente, 
por meio de procedimento administrativo, sejam modificados fatos, 
decisões e questões fixados em juízo. Nada obsta, entretanto, que o 
INSS comprove, judicialmente, que o apelado não mais se encontra 
incapacitado para o trabalho. De acordo com entendimento do Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, nos casos em que concedido o benefício 
por incapacidade na via judicial mediante antecipação da tutela, o INSS 
pode realizar revisões periódicas, porém não está autorizado a cancelar 
o benefício sem comunicá-lo ao juízo que o concedeu. Nesse sentido, o 
seguinte precedente:

“AGRAVO. AUXÍLIO-DOENÇA. RESTABELECIMENTO. ANTECIPAÇÃO DA 
TUTELA. 1. Enquanto a matéria estiver sub judice e, portanto, pendente de solução defini-
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tiva, não é possível que, unilateralmente, por meio de procedimento administrativo, sejam 
modificados fatos, decisões e questões fixados em juízo, nada obstando, entretanto, que o 
INSS comprove, judicialmente, que, na hipótese em apreço, a parte-autora não se encontra 
mais incapacitada para o trabalho. Considerando, pois, que o feito encontra-se pendente 
de julgamento, é descabida a cessação do pagamento do auxílio-doença cuja implantação 
deu-se por força de antecipação de tutela. 2. Nesses casos, o INSS pode e deve realizar 
revisões periódicas. Todavia, não poderá cancelar o benefício em decorrência dessas re-
visões, sem comunicar o juiz que concedeu o benefício, no caso de ainda não ter ocorrido 
trânsito em julgado da decisão. 3. Compete ao juiz da causa analisar a perícia administra-
tiva, para manter ou revogar a antecipação da tutela.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 
0001236-47.2014.404.0000, 6ª Turma, Juiz Federal Paulo Paim, unânime, D.E. 22.05.2014, 
publicado em 23.05.2014)

O entendimento mais consentâneo com a natureza dos benefícios 
previdenciários de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, ao 
meu sentir, encaminha-se no sentido da prescindibilidade de ação 
judicial para o cancelamento de benefício concedido na via judicial, 
bastando o processo administrativo em que seja realizada a perícia para 
averiguação da persistência ou não do estado de incapacidade laboral.

“Na relação jurídica continuativa, típica dos benefícios por incapacidade, sobrevindo 
modificação no estado de fato ou de direito, não ofende a coisa julgada a revisão de benefício 
concedido judicialmente, desde que obedecido o devido processo legal. Não é razoável que 
o Estado tenha que pagar por anos um benefício cujos pressupostos fáticos esmaeceram, 
até que uma decisão judicial trânsita em julgado assim reconheça.” (TRF4, Apelação Cível 
em MS nº 5009618-41.2015.4.04.7102/RS, 5ª Turma, unânime, rel. Des. Federal Paulo A. 
B. Vaz, j. 05.07.2016)

2 A nova disciplina legal da cessação administrativa 
de benefícios concedidos na via judicial:                                                         

revisão administrativa e alta programada

Fixado o estado da arte na esfera jurisprudencial, passo ao exame do 
novo regime jurídico instituído pelas MPs nos 739/2016 e 767/2017 e 
pela Lei nº 13.457/2017 no que concerne à cessação de benefícios por 
incapacidade concedidos na via judicial.

O art. 1º confere nova redação ao § 4º do art. 43 da Lei nº 8.213/91: 
“O segurado aposentado por invalidez poderá ser convocado a qualquer 
momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou 
a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, observado 
o disposto no art. 101”.

O art. 101 da Lei nº 8.213/91 disciplinava a obrigação de se submeter 
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o segurado à reavaliação, mas silenciava sobre os benefícios concedidos 
na via judicial, sendo o assunto, como referido no item anterior, 
amplamente controvertido jurisprudencialmente.

O § 8º do art. 60 recebeu a seguinte redação: “Sempre que possível, 
o ato de concessão ou de reativação de auxílio-doença, judicial ou 
administrativo, deverá fixar o prazo estimado para a duração do 
benefício”.

Essa nova redação desafia a jurisprudência já pacificada sobre a 
chamada “alta programada”, que, depois de rechaçada a primeira 
tentativa feita por decreto, ganha espaço no texto da Lei de Benefícios. 
Os tribunais entendiam que a suspensão do benefício de auxílio-doença 
somente era possível após a realização de perícia médica administrativa 
atestando a cessação da incapacidade da parte-autora para o trabalho.

A gramática do novo texto traz uma recomendação de fixação 
do termo da incapacidade e cessação do benefício dirigida ao perito 
administrativo e judicial nos laudos periciais, à autoridade administrativa 
concessora e ao juiz no processo judicial.

A não fixação do prazo pode gerar insegurança para ambas as partes, 
mas, via de regra, decorre ela da incerteza intrínseca à natureza da 
incapacidade. As patologias incapacitantes, quanto à sua evolução no 
tempo, podem estabilizar-se, perder intensidade e regredir ou agravar-
se, como sói acontecer nos países pobres, em que os serviços de saúde 
pública, especialmente o SUS, não funcionam a contento.

Na práxis, conquanto deva ser incentivada, a tarefa de definir a 
priori o momento da recuperação da capacidade laboral do segurado 
é inglória e, em certos casos, até mesmo impossível, como vem 
reconhecendo a jurisprudência. “A alta programada não passa de um 
exercício de futurologia, haja vista cada segurado possuir um tempo 
específico de recuperação” (TRF1, 1ª Turma, AMS 13546 MT 0013546-
46.2008.4.01.3600, Des. Federal Amilcar Machado, DJDF 19.05.2010).

Mas seria simplista a afirmação de que a administração não poderia 
interferir no alcance da decisão judicial. A revisão é corolário da 
natureza continuativa da relação jurídica entre segurado e Previdência 
Social, encontrando fundamento legal no § 10 do art. 60 (auxílio-
doença) e no § 4º do art. 43 (aposentadoria por invalidez), ambos da Lei 
de Benefícios. Faz-se remissão ao que ficou assentado no item anterior 
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quanto à exigência de ação própria e condicionamento ao trânsito em 
julgado da decisão concessória do benefício.

O problema, como será visto adiante, não é a fixação do prazo de 
duração do benefício quando for possível, mas sim a recuperação 
da capacidade laboral presumida ou por decurso de tempo, que foi 
instituída a partir do advento da MP nº 739/16.

Conforme salientou o Desembargador Celso Kipper, quando 
do julgamento, na Turma Regional de SC, da Apelação Cível 
nº 0003073-11.2017.4.04.9999/SC, mesmo tendo o benefício sido 
concedido após a edição da Medida Provisória nº 739, de 07.07.2016, 
não é
“possível o estabelecimento de um prazo para sua cessação quando há clara impossibilidade 
de um prognóstico seguro acerca da total reabilitação da parte-autora para o exercício de 
suas atividades laborativas. Com efeito, é necessária toda a cautela antes de se antecipar 
uma situação futura que pode não refletir o real estado de saúde do segurado, haja vista 
que o quadro clínico de cada trabalhador demanda um diagnóstico específico. O tempo de 
recuperação de cada segurado poderá oscilar sensivelmente dependendo das suas condições 
pessoais, mesmo que se considerem segurados portadores de idêntica moléstia e com mesma 
faixa etária. Tanto é assim que a própria disposição legal prevê que tal prazo seja estipulado 
sempre que possível, o que não quer dizer, obviamente, em todos os casos.”

3 A fixação judicial da data de duração do benefício:   
possibilidade e hipóteses

A mais revolucionária e polêmica mudança operada está na nova 
redação dada ao § 9º do art. 60:

“Na ausência de fixação do prazo de que trata o § 8º deste artigo, o benefício cessará 
após o prazo de cento e vinte dias, contado da data de concessão ou de reativação, exceto se 
o segurado requerer a sua prorrogação junto ao INSS, na forma do regulamento, observado 
o disposto no art. 62.”

A primeira observação, que já encontra respaldo jurisprudencial, é 
no sentido de que a novel sistemática somente se aplica aos benefícios 
concedidos depois da MP 739, de 07.07.2016 (TRF4, Remessa 
Necessária Cível nº 5018505-50-2016.2.04.7208/SC, Turma Regional 
Suplementar, rel. Desembargador Federal Celso Kipper, j. 03.08.2017).

Mesmo que ressalvada a hipótese de impossibilidade de fixação 
do termo final da incapacidade e do benefício, a consequência da não 
fixação, segundo o texto, será a consideração de um prazo estimado 
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pelo legislador de cento e vinte dias, contados da data de concessão ou 
de reativação. É dizer, se o juiz não fixar o prazo para a alta, esse prazo 
será presumido: cento e vinte dias. O segurado pode elidir a presunção 
requerendo a prorrogação na via administrativa. Será então submetido à 
perícia e, se constatada a persistência da incapacidade, o benefício será 
prorrogado.

É necessário distinguir entre a cessação por simples decurso de 
prazo e a fixação do prazo de duração do benefício mediante avaliação 
médica e elementos concretos.

No que concerne à fixação do prazo de duração do benefício, 
conquanto não esteja o juiz obrigado, porque isso vai depender da 
situação concreta e, acima de tudo, do resultado da avaliação médica, 
não representa que o juiz não possa fazê-lo se a perícia judicial assim 
o definir, mesmo que não fique vinculado ao laudo se tiver outros 
elementos suficientes para superá-lo, como reconhece a jurisprudência.

Na hipótese em que o laudo fixa a data de duração do benefício, essa 
previsão será um dado técnico, em princípio, relevante e acreditado, 
como todo o mais que consta da perícia judicial realizada por um 
profissional equidistante e tecnicamente capacitado. Não há motivos 
apriorísticos para refutar a conclusão técnica contida na perícia.

À parte interessada cumpre impugnar o laudo, exercendo o 
contraditório, se entender que a conclusão do perito está equivocada. 
Se o juiz supera a impugnação e fixa na decisão a data da recuperação 
da capacidade, seguindo o laudo pericial, abre-se a oportunidade para o 
recurso, ficando também respeitado o devido processo legal.

A partir da previsão da nova redação do § 8º do art. 60 da LB, 
passa a ser importante que os peritos judiciais informem ao juiz a data 
estimada da cessação do benefício (recuperação da capacidade laboral 
do segurado). O prazo de duração do benefício torna-se um quesito 
necessário nos laudos periciais produzidos no processo judicial, 
assumindo relevância porque a informação será indispensável para que o 
magistrado, se assim entender, possa fixar o prazo estimado de cessação 
do benefício. Sendo omisso o laudo, deverá o juiz intimar o perito para 
complementar a perícia ou, excepcionalmente, ater-se aos documentos 
médicos juntados pela parte para estimar, conforme a precisa dicção do 
parágrafo 8º, sempre que possível, um prazo de duração do benefício.
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Com isso, não se está afirmando que a sentença concessória de 
benefício por incapacidade deva ser automaticamente reformada quando 
não fixa o prazo de duração do benefício. Absolutamente. Têm-se aqui 
diferentes situações: 1. questão de direito intertemporal. Somente as 
sentenças proferidas depois do advento da MP 739, de 07.07.2016, é 
que precisam conter o prazo de duração do benefício; e 2. ausência ou 
não de elementos concretos nos autos (estimativa do perito ou outra 
avaliação médica) que autorizem a fixação do referido prazo.

Eventual recurso contra a não fixação poderá ser provido. 
Estando fundamentado o recurso, conforme a natureza da patologia 
e da incapacidade, poderá o relator do processo, ou a turma, fixar o 
termo final do benefício se tiver elementos nos autos, ou mesmo, 
excepcionalmente, determinar a baixa em diligência dos autos para 
que o perito complemente a perícia informando o prazo de duração do 
benefício. O contraditório será indispensável.

Por outro lado, o recurso do segurado contra a fixação do prazo 
precisa ser enfrentado sob as seguintes premissas: 1. apesar da 
jurisprudência acerca da alta programada, nada impede que o juiz fixe a 
data da cessação do benefício quando isso for fatível, mesmo antes do 
advento da MP 739/16; e 2. cumpre ao segurado recorrente o ônus de 
comprovar que, no termo final, ainda se encontrava incapaz.

4 Duração do benefício definida exclusivamente por decurso de 
prazo (120 dias): possibilidades de provocação e resposta judicial

A cessação do benefício diante do simples decurso de prazo é 
inaceitável por falta de adequada racionalidade. Tem-se flagrante 
violação de princípios constitucionais, principalmente o contraditório, 
a ampla defesa e o dever de fundamentação e motivação do ato 
administrativo.

Sim. Há um ranço de inconstitucionalidade na leitura da nova 
redação do § 9º do art. 60 da LB, antes referido, quando fixa o prazo 
máximo (cento e vinte dias) para a cessação do benefício de modo a 
operar efeitos independentemente de avaliação médica, invertendo o 
ônus de provar a incapacidade, que passa a ser do segurado, a despeito 
de contar com um laudo pericial judicial de incapacidade a seu favor. 
Uma interpretação do novel texto legal conforme a Constituição 
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e mesmo outros dispositivos da Lei de Benefícios, de maneira a 
tangenciar a cláusula de reserva de plenário (Súmula Vinculante nº 10 
do STF), coloca a exigência da perícia administrativa como antecedente 
necessário à cessação do benefício.

A inteligência e a leitura que podem salvar da inconstitucionalidade 
e da ilegalidade o citado § 9º do art. 60 da LB supõem que a iniciativa 
da realização de nova perícia, no prazo de cento e vinte dias contados 
da concessão ou da reativação do benefício, seja do INSS. Sem a 
nova perícia, não poderá haver a cessação. Consoante já reconheceu a 
jurisprudência do TRF4, “à autarquia previdenciária não é lícito cancelar 
de imediato o benefício por incapacidade antes de periciar o segurado 
e concluir por sua recuperação” (TRF4, Remessa Necessária Cível nº 
5018505-50-2016.2.04.7208/SC, Turma Regional Suplementar, rel. 
Desembargador Federal Celso Kipper, j. 03.08.2017).

Em recente decisão, também a 1ª Turma do STJ reconheceu que a 
realização de perícia é imprescindível para autorizar o cancelamento de 
benefício por incapacidade. Segundo o ministro relator, Sérgio Kukina,
“A cessação de benefício previdenciário por incapacidade pressupõe prévia avaliação mé-
dica, sendo imprescindível, no caso concreto, que o INSS realize nova perícia, em ordem 
que o segurado retorne às atividades habituais apenas quando efetivamente constatada a 
restauração de sua capacidade laborativa.” (STJ, REsp nº 1.599.554/BA, 1ª Turma, relator 
Ministro Sérgio Kukina, j. 28.09.2017)

Veja-se ainda que a leitura do § 9º do art. 60, dispensando a prévia 
perícia, está em antinomia com o § 10 do art. 60: “O segurado em gozo 
de auxílio-doença, concedido judicial ou administrativamente, poderá 
ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que 
ensejaram sua concessão ou manutenção, observado o disposto no 
art. 101 desta lei”. Com efeito, a exigência de avaliação, no caso de 
incapacidade para o trabalho, tem como pressuposto o exame médico 
pericial.

Consoante dispõe o § 11 do art. 60, “O segurado que não concordar 
com o resultado da avaliação da qual dispõe o § 10 deste artigo poderá 
apresentar, no prazo máximo de trinta dias, recurso da decisão da 
administração perante o Conselho de Recursos do Seguro Social, cuja 
análise médica pericial, se necessária, será feita pelo assistente técnico 
médico da junta de recursos do seguro social, perito diverso daquele 
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que indeferiu o benefício”.
Quanto ao pedido de prorrogação, duas observações são necessárias. 

A primeira é que o segurado terá pouco tempo para reunir documentos 
médicos e exames para apresentar na perícia do INSS, o que torna 
remota a possibilidade de reversão da decisão de cessação. A segunda 
é no sentido de que o pedido de prorrogação deve ter efeito suspensivo 
da decisão que determina a cessação do benefício, porquanto milita em 
favor do segurado a presunção de incapacidade decorrente de decisão 
judicial.

Certamente, as perícias administrativas, feitas mediante o regime 
de mutirão e mediante o bônus especial de desempenho institucional 
por perícia médica em benefícios por incapacidade, previsto na novel 
disciplina legal, tendem a ser superficiais e arbitrárias, ainda mais do 
que até hoje têm sido. Basta consultar as estatísticas de cancelamentos 
já operados. Caberá à Justiça Previdenciária dizer se a cessação foi 
adequada ou não. Assim, não se pode exigir do segurado que se considera 
ainda incapaz que aguarde o desfecho do recurso para só então postular 
na via judicial o restabelecimento do benefício.

Na prática, o cenário que se projeta é o seguinte:
Hipótese 1. Benefício cessado sem realização de avaliação pericial 

no prazo de 120 dias. Possibilidade de impugnação do ato administrativo 
nos autos do processo em que foi concedido o benefício por vício 
formal: violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da 
fundamentação obrigatória. Trata-se de hipótese de restabelecimento 
sem realização de avaliação médica.

Neste caso, tratando-se de vício formal suscetível de comprovação 
de plano por prova preconstituída, também poderá o segurado valer-se 
do mandado de segurança para obter o restabelecimento do benefício 
até que seja realizada a avaliação médica.

Caso a cessação ocorra sem a realização da perícia, conquanto o ato 
administrativo padeça de vício formal, é aconselhável que o segurado, 
antes de noticiar o fato ao juízo, para restar bem caracterizada a 
pretensão resistida, requeira a prorrogação do benefício na forma da 
parte final do § 9º do art. 60. Com isso, o juízo poderá cotejar os laudos 
e até, em casos flagrantes, dispensar o novo exame pericial.

De qualquer sorte, para atenuar a sobrecarga de trabalho na jurisdição 
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previdenciária, será possível dispensar o novo exame pericial nos casos 
em que se revele evidente a incapacidade, pela natureza da patologia, ou 
a superficialidade do laudo do assistente técnico do INSS. Ainda poderá 
o magistrado dispensar uma nova perícia quando o segurado apresentar 
laudo médico particular que ateste a persistência da incapacidade 
(art. 464, § 1º, II, do NCPC). É possível também ao juiz determinar a 
realização de prova técnica simplificada (art. 464, §§ 3º e 4º, do NCPC), 
apenas para solucionar a dúvida acerca da incapacidade.

Hipótese 2. Benefício cessado mediante perícia administrativa, 
prévia ou posterior ao pedido do segurado. O vício da ausência de perícia 
fica superado. Caberá à Justiça Previdenciária dizer se a cessação foi 
adequada ou não, mas isso poderá levar a uma indefinição permanente: 
perícia judicial reconhece a incapacidade e perícia administrativa não 
reconhece. Por isso, talvez seja importante, sempre que possível, como 
única forma de prevenir essa circularidade, a definição da data da 
recuperação da capacidade.

Assim, estando pendente o processo em que foi concedido o benefí-
cio que veio a ser cessado em decorrência de perícia administrativa (hi-
pótese 2), deve o segurado adotar as seguintes providências: 1. buscar 
uma avaliação de seu médico particular, subsidiada por exames com-
plementares; e 2. confirmada a incapacidade, por simples petição nos 
autos do processo, solicitar ao juízo do processo que consulte o perito 
judicial sobre a incapacidade, esclarecendo acerca da persistência ou 
não do estado de incapacidade laboral, diante da recente conclusão da 
perícia administrativa, fixando a data da recuperação da capacidade ou 
a impossibilidade de fazê-lo.

Confirmada a incapacidade pelo expert do juízo, o benefício será 
restabelecido até a data fixada ou a realização de nova perícia. Caso 
contrário, deverá ser mantida a cessação.

Nesta segunda hipótese (cessação depois de avaliação médica), não 
será adequada a via angusta do mandado de segurança, porquanto se faz 
necessária a produção probatória incompatível com essa ação.

Conclusões articuladas

1. A cessação de benefício por incapacidade concedido judicialmen-
te, na forma preconizada pelas MPs nos 739/2016 e 767/2017 e pela Lei 
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nº 13.457/2017, com base no decurso do prazo de 120 (cento e vinte) 
dias (novo § 9º do art. 60 da LB), somente pode ser aplicada aos bene-
fícios concedidos depois da edição da MP 739, de 07.07.2016.

2. O INSS não pode cessar o benefício concedido na via judicial sem 
a prévia avaliação médico-pericial, sob pena de violar os princípios do 
contraditório, da ampla defesa e da obrigatoriedade da motivação e da 
fundamentação do ato administrativo.

3. O segurado, nesta hipótese, pode (1) requerer a prorrogação do 
benefício na forma prevista na parte final do § 9º do art. 60; (2) postular 
diretamente nos autos do processo concessório a invalidação do ato 
administrativo viciado pela falta de avaliação médica ou impetrar 
mandado de segurança para tal fim; e (3) solicitar ao mesmo juízo que 
defina a data real e exata da cessação do benefício mediante parecer 
médico fundamentado.

4. É possível, e mesmo recomendável, como mecanismo de 
prevenção do pagamento de benefícios indevidos, que o juiz defina, nos 
casos em que for possível, a data provável da cessação da incapacidade, 
preferentemente, a partir de resposta necessária a quesito pericial (novo 
§ 8º do art. 60 da LB), mesmo que se trate de decisão anterior ao advento 
da MP 739/2016.

5. O juiz não está obrigado a fixar a data da duração do benefício, 
se ausente nos autos avaliação médica fundamentada estimando a 
data da recuperação da capacidade laboral do segurado e sem que seja 
estabelecido o contraditório sobre a conclusão.
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Anotações sobre o direito de livre expressão em 
relatos de whistleblowers, segundo a Corte Europeia 

de Direitos Humanos

Márcio Antônio Rocha*

Resumo

Este artigo busca a disseminação de conhecimentos acerca da conexão 
do direito de livre expressão com o que internacionalmente se costuma 
chamar de práticas de whistleblowing. A partir de decisões da Corte 
Europeia de Direitos Humanos, notadamente contra as Repúblicas da 
Alemanha e Moldova, envolvendo reclamações de violação da liberdade 
de expressão, conclui-se que os relatos sobre fatos de interesse público, 
feitos por cidadãos, estão protegidos pelo direito de livre expressão. 
Tais relatos são atos de whistleblower. O exercício desse direito é 
fundamental para a vida em sociedades democráticas, conforme previsto 
na Convenção Europeia de Direitos Humanos, impondo que a pessoa 
seja protegida juridicamente, e os fatos, transparentemente apurados. A 
Corte Europeia expressamente faz referência às resoluções europeias 
que incentivam a adoção de programas de relatos, sugerindo que, 
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quando existentes, esses canais sejam percorridos pelo whistleblower. 
Por outro lado, a inexistência dos programas pode autorizar que o 
whistleblower tenha proteção ainda quando faça relatos a canais 
externos ao ambiente de trabalho, incluindo-se aí a mídia. Procedida 
a análise pela Corte Europeia das ações dos governos da Alemanha e 
de Moldova, os países foram condenados a revisar as ações tomadas 
contra os whistleblowers Heinisch e Guja, incluindo-se aí a condenação 
ao pagamento de indenizações por danos morais. O autor deste estudo 
conclui que a adoção de programas de recebimento de relatos tem o 
duplo efeito de permitir o exercício da liberdade de expressão sobre 
fatos de interesse público e assegurar discrição necessária para proteger 
a autoridade pública enquanto se processam os esclarecimentos que se 
façam necessários.

Palavras-chave: Direito de livre expressão. Corte Europeia. 
Whistleblower. Programa. Relatos. Interesse público. Reportante. 
Enccla. Transparência. Denúncia. Cidadania.

Abstract

This article seeks to disseminate knowledge about the connection 
between the right of free expression and what is internationally known 
as whistleblowing practices. Based on decisions of the European 
Court of Human Rights, notably against the Republics of Germany and 
Moldova, involving complaints of violation of freedom of expression, 
it concludes that reports of public interest facts made by citizens are 
protected by the right of free expression. Such reports were considered 
as whistleblower’s practices. The exercise of this right is fundamental to 
life in democratic societies, as provided for in the European Convention 
on Human Rights, requiring that the person be legally protected, and 
the facts transparently established. The European Court expressly 
refers to the European resolutions that encourage the adoption of 
reporting programs, suggesting that whistleblowers may travel through 
these channels when they exist. On the other hand, the non-existence 
of the programs may allow whistleblowers to be protected even when 
using external channels, including the media. Following the analysis 
by the European Court of the actions of the governments of Germany 
and Moldova, the countries were ordered to review the actions taken 
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against whistleblowers Heinisch and Guja. The Court condemned the 
countries in the payment for moral damages. The author of this study 
concludes that the adoption of programs of receipt of reports has the 
double effect of allowing the exercise of freedom of expression on facts 
of public interest and assuring the necessary discretion to protect public 
authority while processing the clarifications that are necessary.

Sob a perspectiva de proteção aos direitos humanos, particularmente 
do direito de livre expressão em sociedades democráticas, a Corte 
Europeia de Direitos Humanos, em passado recente, condenou os 
governos da Alemanha e de Moldova a indenizarem danos morais e 
materiais, por não terem propiciado adequada proteção jurídica a 
pessoas que deram publicidade a fatos de relevante interesse público. 
Os relatos foram reconhecidos pela Corte como atos típicos de 
whistleblowers, pois o conhecimento dos fatos relatados tinha origem 
no ambiente das relações de trabalho. O whistleblower, pessoa que 
relata a uma autoridade fatos de interesse público, tem sido chamado 
no Brasil de “reportante”, conforme termo adotado no projeto de lei das 
chamadas “dez medidas contra a corrupção”, após proposta de emenda 
ao texto sugerida pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à 
Lavagem de Dinheiro – Enccla (2016). Conforme se extrai dos julgados 
da Corte Europeia, por ter relatado a existência de pressões políticas 
contra o sistema de apuração penal, em Moldova, o Sr. Iacob Guja fora 
exonerado do serviço no Gabinete do Procurador-Geral, e, por sua vez, 
na Alemanha, a Senhora Grigitte Heinisch, por ter relatado deficiências 
nos serviços de assistência a idosos, fora demitida sem justa causa de 
empresa pública prestadora de serviços de cuidados de idosos na cidade 
de Berlim. As reclamações na Corte Europeia ocorreram após Guja 
e Heinisch terem buscado, sem sucesso, socorro nas cortes judiciais 
internas de seus respectivos países.

As referidas reclamações de violação dos direitos assegurados na 
Convenção Europeia de Direitos Humanos, estabelecidas nos casos 
Guja v. Moldova e Heinisch v. Alemanha, doravante aqui referenciados 
respectivamente como Guja e Heinisch, foram conhecidas pela Corte 
com base no artigo 10 da Convenção Europeia, que trata da liberdade 
de expressão, assim previsto:
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Convenção Europeia de Direitos Humanos, Artigo 10 (Liberdade de 
expressão)

“1. Qualquer pessoa tem direito à liberdade de expressão. Esse direito compreende a 
liberdade de opinião e a liberdade de receber ou de transmitir informações ou ideias sem que 
possa haver ingerência de quaisquer autoridades públicas e sem considerações de fronteiras. 
O presente artigo não impede que os Estados submetam as empresas de radiodifusão, de 
cinematografia ou de televisão a um regime de autorização prévia.

2. O exercício dessas liberdades, porquanto implica deveres e responsabilidades, pode 
ser submetido a certas formalidades, condições, restrições ou sanções, previstas pela lei, 
que constituam providências necessárias, em uma sociedade democrática, para a segurança 
nacional, a integridade territorial ou a segurança pública, a defesa da ordem e a prevenção 
do crime, a proteção da saúde ou da moral, a proteção da honra ou dos direitos de outrem, 
para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para garantir a autoridade e a 
imparcialidade do poder judicial.”

É importante observar que, como não poderia ser diferente quando 
o tema é direitos humanos, a Convenção Americana sobre Direitos 
Humanos assegura o direito de expressão com a mesma liberdade de 
ações, em seu artigo 13, item 1:

Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Artigo 13 
(Liberdade de pensamento e expressão)

“1. Toda pessoa tem o direito à liberdade de pensamento e de expressão. Esse direito 
compreende a liberdade de buscar, receber e difundir informações e ideias de toda nature-
za, sem consideração de fronteiras, verbalmente ou por escrito, ou em forma impressa  ou 
artística, ou por qualquer outro meio de sua escolha.”

Interpretando a Convenção Europeia, inicialmente, a Corte, em 
Guja, faz remissão à sua jurisprudência,1 que fornece um alerta sobre 
o conteúdo amplo do direito de livre expressão a ser assegurado aos 
homens e às mulheres em sociedades democráticas:

“A liberdade de expressão constitui um dos fundamentos essenciais de uma socieda-
de democrática e uma das condições básicas para seu progresso e para a autorrealização 
de cada indivíduo. Esse direito, previsto no parágrafo 2º do artigo 10 [da Convenção], é 
aplicável não apenas para as ‘informações’ ou ‘ideias’ que são recebidas favoravelmente 
ou tidas como inofensivas ou com indiferença, mas também para aquelas que ofendem, 
chocam, ou disturbam. Essas são as demandas do pluralismo, da tolerância e da amplitude 
de consciência sem as quais não há ‘sociedade democrática’.”2

1  Jurisprudência formada pelos casos: Jersild v. Denmark, p. 23, § 31; Hertel v. Switzerland, judgment of 25 
August 1998, Reports 1998-VI, pp. 2329-30, § 46; e Steel and Morris v. the United Kingdom, no. 68416/01, 
§ 87, ECHR 2005.
2  Guja, parágrafo 69: “(i) Freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic 
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Pontua a Corte Europeia que a liberdade de expressão compreende 
não apenas a liberdade de expressar o próprio pensamento e opinião, 
mas também, e de modo especial, o direito de transmitir (destaquei) 
informações de interesse público, às quais o indivíduo tenha acesso ou 
que foram recebidas de terceiros.3

Em ambos os casos, de Heinisch e Guja, a Corte referencia seu 
entendimento de que a liberdade de expressão estende-se ao ambiente 
de trabalho em geral,4 ou seja, ao serviço público ou privado, e ainda 
entre indivíduos. Fazendo remissão a anteriores casos julgados, como, 
por exemplo, Kudeshkina v. Rússia, Vogt v. Alemanha, pontua existir 
o direito à liberdade de manifestação “mesmo que as relações entre 
trabalhador e empregador sejam regidas por leis civis, havendo o dever 
dos Estados de protegerem a liberdade de expressão mesmo nas relações 
entre indivíduos”.5

Ressalta a Corte, em Guja, que a liberdade de expressão é aplicável 
também a funcionários públicos em seu ambiente de trabalho. Esse 
destaque ao funcionalismo público se faz necessário, pois, de modo 
geral, todos os trabalhadores apresentam dever de lealdade, fidelidade 
e discrição ao empregador, e esse dever é particularmente presente no 
serviço público,6 no qual os “funcionários com frequência têm acesso 
a informações que o governo, por várias razões legítimas, pode ter um 
interesse em manter confidenciais ou secretas”.7 De fato, admite-se 

society and one of the basic conditions for its progress and for each individual’s self-fulfilment. Subject to 
paragraph 2 of Article 10, it is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received 
or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb. 
Such are the demands of pluralism, tolerance and broadmindedness without which there is no ‘democratic 
society’. As set forth in Article 10, this freedom is subject to exceptions, which (...) must, however, be 
construed strictly, and the need for any restrictions must be established convincingly (...)”.
3  Guja, parágrafos 48, 53, 97.
4  Heinisch, parágrafo 44.
5  Heinisch, parágrafo 44.
6  Guja, parágrafo 70: “The Court further reiterates that Article 10 applies also to the workplace, and that 
civil servants, such as the applicant, enjoy the right to freedom of expression (see paragraph 52 above). 
At the same time, the Court is mindful that employees owe to their employer a duty of loyalty, reserve and 
discretion. This is particularly so in the case of civil servants since the very nature of civil service requires 
that a civil servant is bound by a duty of loyalty and discretion (see Vogt v. Germany, cited above, § 53; 
Ahmed and Others v. the United Kingdom, cited above, § 55; and De Diego Nafría v. Spain, no. 46833/99, 
§ 37, 14 March 2002)”.
7  Guja, parágrafo 71: “In addition, in view of the very nature of their position, civil servants often have 
access to information which the government, for various legitimate reasons, may have an interest in 
keeping confidential or secret”.
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existir um dever de discrição e sigilo do trabalhador, quer no serviço 
civil, quer na iniciativa privada, perante os assuntos internos. Esses 
deveres seriam mais proeminentes perante o serviço público, quando 
comparados com os deveres decorrentes de relações de trabalho perante 
a iniciativa privada.8 De modo especial, pode haver demandas de sigilo 
para a proteção de aspectos comerciais relevantes, necessários para a 
mantença das empresas e dos interesses de acionistas e trabalhadores, 
bem como para a economia em geral.9 A defesa desses interesses, como 
se verá mais adiante, deve ser balanceada com os interesses do público 
de obter determinadas informações de grande importância.

Por outro lado, sabe-se que fatos cometidos no interior de repartições 
e empresas dificilmente terão apuração sem a revelação por uma pessoa 
com conhecimento interno. Nesse sentido, a Corte esclarece que
“a sinalização, por servidores ou empregados públicos, de irregularidades no ambiente de 
trabalho pode, em certas circunstâncias, receber proteção. Isso pode ser aplicado onde o 
empregado ou servidor é a única pessoa, ou parte de uma pequena categoria de pessoas, 
ciente do que está acontecendo no trabalho e, portanto, melhor posicionada para agir em 
nome do interesse público, alertando o empregador ou o público em geral.”10

A importância desses esclarecimentos conceituais está em estabelecer 
de modo claro que, em determinadas circunstâncias, marcadamente 
quando o interesse público em tomar conhecimento da informação 
supere as justificativas legais para o sigilo, mesmo o funcionário público 
deverá receber a proteção pelo relato feito, não tendo efeito prescrições 
legais de sigilo da informação ou regras de discrição sobre assuntos 
internos referentes ao trabalho e ao serviço público:

“Em um sistema democrático, os atos e omissões do governo devem estar sujeitos a um 
estreito escrutínio, não apenas pelas autoridades do Legislativo e do Judiciário, mas também 
pela mídia e pela opinião pública. O interesse que o público pode ter em uma informação 
em particular pode, por vezes, ser tão forte que se sobrepõe mesmo a um dever de sigilo 
imposto legalmente.”11

8  Heinisch, parágrafo 63.
9  Heinisch, parágrafo 89.
10  Guja, parágrafo 71: “The Court thus considers that the signalling by a civil servant or an employee in 
the public sector of illegal conduct or wrongdoing in the workplace should, in certain circumstances, enjoy 
protection. This may be called for where the employee or civil servant concerned is the only person, or part 
of a small category of persons, aware of what is happening at work and is thus best placed to act in the 
public interest by alerting the employer or the public at large”.
11  Guja, parágrafo 74.
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Essa sobreposição de interesses ficou demonstrada expressamente 
em Heinisch, em que se reconheceu uma preponderância do interesse 
público em saber sobre a qualidade e as deficiências dos serviços de 
cuidados a idosos, superando esse interesse de informação pública 
quaisquer interesses comerciais de imagem da prestadora de serviços: 
“A Corte reconhece que o interesse público em ter informações sobre as 
deficiências na prestação dos serviços de cuidado de idosos pela empresa 
pública é tão importante em uma sociedade democrática que isso supera 
o interesse em proteger a reputação e interesses comercias”.12

Sob uma perspectiva de avaliação de conteúdo, de um modo geral, a 
revelação de crime, inclusive envolvendo o empregador ou prepostos de 
determinada empresa e, especialmente, envolvendo servidores públicos, 
constitui razão suficiente para a identificação, para o reconhecimento 
do relevante interesse público. Existindo interesse público, o relato e a 
pessoa devem ser protegidos, bem como promovidos os esclarecimentos 
necessários. Esse binômio é, aliás, a essência do que se concebe como 
um programa de proteção aos whistleblowers.13 Não foi por outra razão 
que, no caso envolvendo a Alemanha, tendo a reclamante Heinisch feito 
denúncias criminais contra o empregador, em sua defesa, o governo 
alemão nem sequer contestou o aspecto de que se tratava, ao menos 
em tese, de um típico caso envolvendo um “whistleblower”, conforme 
revela o seguinte trecho da decisão da Corte: “A Corte observa 
inicialmente que não há controvérsia entre as partes de que a denúncia 
criminal ofertada pela requerente (Heinisch) deve ser tida com uma 
ação de ‘whistleblowing’ sob alegadas condutas ilegais do empregador, 
o que se encontra no âmbito do artigo 10 da Convenção”.14 Em outras 
palavras, a ação de relatar fatos de interesse público “whistleblowing” 
apresenta como fundamento ontológico o livre exercício do direito de 
livre expressão, e sua proteção, portanto, decorre da necessária proteção 
dos direitos do homem em sociedades democráticas.

Fixado que os relatos de whistleblowers estão protegidos pelo direito 
de livre expressão, é importante, todavia, observar que as ações de 

12  Heinisch, parágrafo 90.
13  A ação de relatar se identifica pelo termo “whistleblowing”, enquanto o sujeito que relata é referido como 
“whistleblower”.
14  Heinisch, parágrafo 43.
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“assoprar o apito” não se limitam a relatos de crimes, muito menos 
se limitam a narrativas de atos de corrupção. A revelação de fatos de 
interesse público, sob um conceito amplo, não limitado a ocorrências 
de natureza criminal, é a essência e o conceito fundamental do que, 
na comunidade jurídica internacional, se identifica como sendo a ação 
inerente às práticas ligadas a programas e a legislações de whistleblower. 
Abordando o tema sob essa perspectiva internacional de proteção ao 
whistleblower, particularmente perante a Comunidade Europeia, a 
Corte, em Heinisch, expressamente refere que,

“Em sua Resolução 1729 (2010) sobre ‘A proteção de whistleblowers’, a Assembleia 
Parlamentar do Conselho Europeu ressaltou a importância do ‘whistleblowing’ – correspon-
dente aos indivíduos que soam o alarme aos fins de parar irregularidades que colocam seres 
humanos em risco – como uma oportunidade de reforço da prestação de contas e reforço da 
luta contra a corrupção e o mau gerenciamento, tanto no setor público quanto no privado.”15

Essa amplitude, percebida pela Corte, em Guja, é manifestada 
mediante referência ao Relatório Explanatório do Conselho Europeu 
da Convenção Penal sobre Corrupção, que impõe o dever de os 
Estados convenentes implementarem efetiva e apropriada proteção aos 
colaboradores da justiça e às testemunhas, aí se incluindo, de modo 
expresso, os chamados whistleblowers.16 No particular, o Relatório 
Explanatório do Conselho Europeu sobre a Convenção Penal de Combate 
à Corrupção equipara, para fins de proteção estatal, as testemunhas, os 
colaboradores e os whistleblowers.17

Alertando que a Resolução 1729 do Conselho Europeu concita 
os Estados a reformarem suas legislações para o estabelecimento de 
um regime de proteção, a Corte faz referência a alguns guidelines 
estabelecidos para a Comunidade Europeia, os quais foram 
posteriormente também repetidos na Recomendação 1916 (2010) da 
Assembleia Parlamentar. Entre os princípios correntes na seara de 

15  Heinisch, parágrafo 37.
16  Guja, parágrafo 45.
17  “‘Article 22 – Protection of collaborators of justice and witnesses – Each Party shall adopt such measures 
as may be necessary to provide effective and appropriate protection for: a. those who report the criminal 
offences established in accordance with Articles 2 to 14 or otherwise co-operate with the investigating 
or prosecuting authorities; b. witnesses who give testimony concerning these offences’. The Explanatory 
Report to this Convention states as follows with regard to Article 22: ‘111. (...) the word ‘witnesses’ refers 
to persons who possess information relevant to criminal proceedings concerning corruption offences as 
contained in Articles 2 – 14 of the Convention and includes whistleblowers’.”
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programas de proteção a whistleblowers, a Corte Europeia destacou, 
em Heinisch:

“6.1.1 – A definição de revelações protegidas deve incluir todos os avisos contra vários 
tipos de atos ilegais, incluindo toda série de violação de direitos humanos que afetem ou 
ameacem a vida, a saúde, a liberdade ou qualquer outro legítimo interesse de indivíduos 
como sujeitos da administração pública, contribuintes, ou como acionistas, empregados ou 
consumidores de companhias privadas.

6.1.2 – A legislação deve, portanto, cobrir whistleblowers tanto do setor público quanto 
do privado;

6.1.3 – Deverá regrar assuntos relevantes nas seguintes áreas do direito:
6.1.3.1 – Legislação trabalhista – em particular proteções contra demissões injustas, ou 

outras formas de retaliações relacionadas ao ambiente de trabalho;
6.2.2 – A legislação deve proteger qualquer um que, em boa-fé, faça uso de canais in-

ternos existentes para ‘assoprar o apito’ sobre quaisquer formas de retaliações (demissões 
injustas, ameaças ou qualquer outro tratamento punitivo ou discriminatório);

6.2.3 – Onde canais internos não existam, não tenham funcionado adequadamente ou 
não se possa razoavelmente esperar que funcionem adequadamente, dada a natureza do 
problema levantado pelo whistleblower, denúncias externas, inclusive por meio da mídia, 
devem ser protegidas de qualquer forma.

6.2.4 – Todo whistleblower deverá ser considerado como tendo agido em boa-fé uma 
vez provado que ele ou ela tinha bases razoáveis para acreditar que a informação revelada 
era verdadeira, mesmo que posteriormente se perceba que não era o caso, e provado que 
ele ou ela não buscava qualquer objetivo ilegal ou antiético.”18

Fixado terem os cidadãos o direito de livre expressão ao relatarem 
fatos e irregularidades de um modo geral, que se possam caracterizar 
como ilícitos, que coloquem em risco os direitos humanos, que se 
constituam em ameaça à vida, à saúde, à liberdade e a outros legítimos 

18  “6.1.1. the definition of protected disclosures shall include all bona fide warnings against various types 
of unlawful acts, including serious human rights violations which affect or threaten the life, health, liberty 
and any other legitimate interests of individuals as subjects of public administration or taxpayers, or as 
shareholders, employees or customers of private companies;
6.1.2. the legislation should therefore cover both public and private sector whistleblowers ..., and 
6.1.3. it should codify relevant issues in the following areas of law:
6.1.3.1. employment law – in particular protection against unfair dismissals and other forms of employment-
related retaliation; (...)
6.2.2. This legislation should protect anyone who, in good faith, makes use of existing internal whistle-
blowing channels from any form of retaliation (unfair dismissal, harassment or any other punitive or 
discriminatory treatment). 
6.2.3. Where internal channels either do not exist, have not functioned properly or could reasonably be 
expected not to function properly given the nature raised by the whistle-blower, external whistle-blowing, 
including through the media, should likewise be protected.
6.2.4. Any whistle-blower shall be considered as having acted in good faith provided he or she had 
reasonable grounds to believe that the information disclosed was true, even if it later turns out that this was 
not the case, and provided he or she did not pursue any unlawful or unethical objectives.”
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interesses dos indivíduos como sujeitos da administração pública ou 
contribuintes, acionistas, empregados e consumidores de empresas 
privadas, quando em pauta tais assuntos, que se encontram no conceito 
de relevante interesse público, haverá pouco espaço para os governos 
interferirem em tais manifestações. Presentes tais ocorrências, o direito 
de livre manifestação erige-se preponderante e deve ser protegido. Em 
Guja,

“A Corte reitera que haverá um espaço muito pequeno, de acordo com o artigo 10, 
parágrafo 2º, da Convenção, para restrições ao debate sobre questões de ‘interesse público’ 
(...). Em um sistema democrático, os atos e as omissões do governo devem estar sujeitos 
a um estrito escrutínio não apenas pelas autoridades do Legislativo e do Judiciário, mas 
também pela mídia e pela opinião pública.”19

Essa pequena margem de restrições pelos Estados ao direito de livre 
expressão, quando se trata de questões de interesse público, é também 
afirmada em Heinisch, citando ainda o caso Stoll v. Switzerland.20

Para o exercício pleno desse direito de informar o público em geral, 
de repassar e transmitir informações aos canais de apuração, seguindo 
as referidas recomendações do Conselho Europeu, devem os Estados 
promover alterações legislativas que assegurem a integridade das 
relações de trabalho, em particular contra demissões injustas e ações 
punitivas ou discriminatórias.21

Além da proteção, ou mesmo como instrumento dessa proteção, 
devem ser assegurados canais apropriados, que não exponham as pessoas 
a riscos de retaliação, cujo funcionamento regular assegure a efetividade 
da apuração dos fatos relatados e a promoção das medidas corretivas 
da situação irregular. Trata-se dos pilares essenciais dos programas 
de whistleblower: proteção contra retaliações e asseguramento de que 
haverá apuração dos fatos, não permitindo sejam danosos e inúteis os 
atos de colaboração do cidadão em favor do interesse público. Assim, 
tanto em Guja quanto em Heinisch, o Tribunal Europeu analisou 
se os Estados de Moldova e da Alemanha apresentavam canais de 
recebimento de relatos de interesse público, nos quais se poderia 
depositar expectativas de apuração.22 Dessa análise, “A Corte observa 
19  Guja, parágrafo 74.
20  Heinisch, parágrafo 66.
21  Ver nota 17.
22  Ver Guja, parágrafo 73; Heinisch, parágrafos 73, 75.
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que a legislação alemã não estabelece um mecanismo particular de 
apuração com a função de investigar relatos de whistleblowers e para 
buscar ações corretivas do empregador”.23 Da mesma forma, quanto 
ao Estado de Moldova, a Corte reconheceu que não havia “prova de 
que os canais alternativos apontados pelo governo seriam suficientes, 
sobrelevando que não havia a previsão de um procedimento para relatos 
nem a designação de autoridade para conhecer da notícia”.24

A falta de canais apropriados para relatos gera, como suposto da 
existência do direito de livre expressão em uma sociedade democrática, 
a possibilidade de que o relato seja feito para atores externos, o que 
inclui o relato para fora do órgão público ou da empresa, para a mídia, 
e denúncias no âmbito penal, quando presentes os pressupostos de 
uma atuação punitiva. Nesse aspecto, a Corte, em Heinisch, reitera os 
princípios guias da Resolução da Assembleia Parlamentar Europeia, 
segundo os quais, “onde não há expectativas de funcionamento 
apropriado de canais internos, os relatos externos de whistleblowers 
devem ser protegidos”.25 E, nesse particular, percebeu a Corte que 
nenhuma das reclamações da Sra. Heinisch perante o governo de Berlim, 
sobre a qualidade dos serviços dispensados aos idosos, gerou melhorias 
nos serviços, havendo inclusive o risco de ela própria sofrer cominação 
de responsabilidades, de modo que nenhuma das suas reclamações ou 
dos seus alertas constituiu meio efetivo para desencadear a investigação 
e a correção das deficiências nos serviços aos idosos.26

A consequência necessária da não existência de uma legislação, um 
programa ou um canal confiável de relato, com ampla proteção legal 
contra retaliações e com efetividade na promoção de esclarecimentos, 
é que o whistleblower estará livre para dispensar os canais internos 
inadequados e de risco, podendo acionar atores externos, como 
autoridade de investigação criminal e a imprensa. A existência de 
possibilidade de relatar irregularidades ao superior hierárquico não 
atenderá à necessária proteção, notadamente se não houver sério 
comprometimento de apuração ou risco de envolvimento da autoridade. 

23  Heinisch, parágrafo 75.
24  Guja, parágrafo 81.
25  Heinich, parágrafo 73.
26  Heinich, parágrafo 74.
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Com efeito, em Guja, à Corte ficou claro que, tal qual na Alemanha, 
nem a legislação de Moldova, nem os regulamentos internos do 
Gabinete do Procurador-Geral de Moldova continham provisões para o 
relato de irregularidades, aparentando, ainda, que “não havia autoridade 
superior que não os superiores do próprio reclamante a quem se poderia 
relatar suas preocupações, tampouco um procedimento previsto para 
revelar esses assuntos”.27 E, em função disso, “A Corte considera que, 
nas circunstâncias, o relato externo, mesmo a um jornal, poderia ser 
justificável”.28

Coerente com as resoluções do Conselho Europeu, extrai-se 
do exposto, nos casos da Alemanha e de Moldova, que, primeiro, 
não existindo canais apropriados para o recebimento de relatos de 
whistleblower, o direito de fazer os relatos para canais externos, 
incluindo a mídia, deverá ser respeitado, não se exigindo o percurso 
de canais internos insatisfatórios. Segundo, por canal apropriado deve-
se entender aquele que não exponha ou que assegure que não venha 
a pessoa a sofrer retaliações, contenha previsões de asseguramento 
e proteção da relação de trabalho, preveja uma autoridade que tenha 
capacidade de desencadear de modo efetivo a apuração e a adoção de 
medidas de reparação de irregularidade.

Estabelece-se que o debate amplo, juntamente com a transparência 
das diversas questões de interesse coletivo, são as metas finais do 
asseguramento da liberdade de expressão, em uma relação que defende 
o interesse individual de expressão como catalizador da defesa dos 
interesses coletivos de informação. Sendo a liberdade de debate e a 
transparência dela decorrente pilares nos quais se assenta a construção 
de sociedades democráticas, não se exigirá a absoluta certeza com 
relação ao conteúdo das informações reveladas. Exige-se, por certo, a 
boa-fé do denunciante, o que se traduz, na prática, como a existência de 
bases, de fundamentos razoáveis para o relato feito. Dessarte, a Corte 
Europeia pondera que os princípios guias ofertados pela Assembleia 
Parlamentar do Conselho Europeu estabelecem que “Os whistleblowers 
devem ser considerados como tendo agido de boa-fé, desde que tivessem 
bases razoáveis para acreditar na veracidade da informação revelada, 

27  Guja, parágrafo 81.
28  Guja, parágrafo 84.
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mesmo que posteriormente se mostre que não eram [verazes], e desde 
que ele ou ela não perseguisse qualquer objetivo ilegal ou não ético”.29 

Em decorrência, quanto à autenticidade, o que se exige é a averiguação 
da acuidade da informação dentro do contexto em que se insere o 
whistleblower, ou seja, respeitadas as limitações das circunstâncias. 
Conforme esclarecido em Guja: “A liberdade de expressão carrega 
consigo deveres e responsabilidades, e qualquer pessoa que revelar 
informações deve verificar cuidadosamente, na extensão permitida 
pelas circunstâncias, que são acuradas e confiáveis”.30 Essa conferência 
da veracidade da revelação, dentro das limitações do whistleblower, 
para fins de reconhecimento da crença razoável, não se confunde com o 
dever ou a necessidade de proceder a investigações conclusivas:

“A Corte observa que é primeiramente das autoridades legais de enforcement a tarefa 
de investigar as alegações para os fins das denúncias criminais, e não pode ser razoavel-
mente esperado que uma pessoa tendo, com boa-fé, conhecimento dos fatos antecipe se as 
investigações irão ensejar uma denúncia criminal ou serão arquivadas.”31

Essa questão é importante, pela perspectiva de desautorizar o 
argumento da autoridade investigadora que, querendo proteger a 
autoridade investigada, não faz qualquer esforço de esclarecimento dos 
fatos narrados com razoabilidade pelo whistleblower, justificando a 
omissão com a escusa, fácil, de que não foram ofertadas provas suficientes 
por ele. O raciocínio exige o seguinte silogismo: inicialmente, questionar 
se existe razoabilidade no relato, e, em existindo a razoabilidade do 
relato, promover a prestação de esclarecimentos pelo investigado e, se 
necessário, prosseguir com a apuração. Isso porque o whistleblower pode, 
por exemplo, não ter a informação completa, não ter acesso à informação 
complementar, ou, mesmo, estar em perigo de revelar informações que 
lhe podem render acusações de quebra de confidencialidade, etc. Foi 
exatamente esse o contexto com que se deparou a Corte em Heinisch, 
uma vez que a investigação preliminar desencadeada após a denúncia da 
Sra. Heinisch fora arquivada, sob o argumento de falta de especificação 
das condutas e indicação de testemunhas. Reconheceu a Corte que essa 
carência de complementações pode ter sido justificada pelo medo de 

29  Heinisch, parágrafo 80.
30  Guja, parágrafo 75.
31  Heinisch, parágrafo 80.
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Heinisch sofrer incriminações penais, assim como pelo risco de ser 
submetida a ações retaliatórias. E, assim, ainda que fosse admissível 
o arquivamento das investigações, nem por isso se poderia dizer que a 
Sra. Heinisch teria agido frivolamente ou sem bases fáticas.32

Existindo o direito à liberdade de expressão em relatos de interesse 
público, as limitações diretas ou indiretas ao amplo exercício desse 
direito são vistas como “interferências” à liberdade de expressão. Essas 
interferências são autorizadas pelos termos em que está redigido o 
artigo 10 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, ao estabelecer, 
no item 2, a possibilidade de condicionantes ao exercício da liberdade 
de expressão, verbis:

“2. O exercício dessas liberdades, por carregar consigo deveres e responsabilidades, 
pode ser sujeito a determinadas formalidades, condições, restrições ou penalidades conforme 
previstas em lei, que constituam providências necessárias em uma sociedade democrática, 
no interesse da segurança nacional, da integridade territorial ou da segurança pública, para 
prevenir desordem ou crimes, para proteção da saúde ou da moral, para a proteção da honra 
ou dos direitos de outrem, para impedir a divulgação de informações confidenciais, ou para 
garantir a autoridade e a imparcialidade do Poder Judiciário.”

Embora prevista a possibilidade de condicionamento (ou de 
“interferência”) do direito de expressão a questões de segurança 
pública, defesa da ordem, proteção à honra ou aos direitos de outrem, 
ou para impedir a divulgação de informações confidenciais e demais 
hipóteses previstas, a Corte Europeia está atenta a que a Convenção 
estabelece um núcleo rígido do qual devem partir as interpretações 
de restrições impostas pelos Estados. Tal núcleo está estabelecido 
quando a Convenção impõe que as condições, restrições ou sanções 
se constituam em “providências necessárias para uma sociedade 
democrática”. Esse pressuposto afasta imediatamente a possibilidade 
de leitura rápida a sugerir que bastaria a previsão em lei para que se 
estabelecessem possíveis interferências, ensejando, em última análise, 
definitivas interferências ou limitações ao direito de expressão. Ocorre 
que a legislação de um país convenente, conforme se observa da 
jurisprudência da Corte Europeia, bem como da Corte Interamericana, 
pode sofrer o controle de convencionalidade, sendo repudiada pelos 
tribunais de direitos humanos quando for contrária aos compromissos e 

32  Heinisch, parágrafo 81.
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fundamentos baseados no direito internacional. Portanto, compreendo 
que são os valores da democracia, da promoção e da tolerância do debate 
de questões de interesse geral que indicarão, na lupa do caso a caso, a 
validade de restrições previstas em lei ou impostas por qualquer outra 
forma. Essa parece ser a razão pela qual a Corte Europeia, no exercício 
de sua autoridade, embora imponha às autoridades nacionais e, de modo 
especial, às autoridades judiciárias o controle de convencionalidade 
de tais restrições, assegura à Corte a palavra final sobre determinada 
postura nacional em relação aos direitos individuais.

Essa autoridade de ter a palavra final acerca da amplitude dos direitos 
humanos e, especificamente, do direito de liberdade de expressão é 
estabelecida claramente na seguinte manifestação da Corte Europeia, 
posta em Guja e outros precedentes:

“Como estabelecido no Artigo 10, essa liberdade está sujeita a exceções, as quais (…) 
devem, no entanto, ser construídas de forma restrita, e a necessidade [destaque não original] 
de qualquer restrição deve ser estabelecida convincentemente. (…) (ii) O adjetivo ‘neces-
sário’, na acepção do artigo 10, implica a existência de uma ‘necessidade social premente’ 
(…). A Corte reconhece que os Estados convenentes têm uma certa margem de apreciação 
ao valorar se essa necessidade existe, todavia essa avaliação deve seguir de mãos dadas 
com a supervisão europeia, abrangendo tanto a legislação quanto as decisões aplicáveis 
a ela, mesmo aquelas dadas por uma corte independente. A Corte [Europeia de Direitos 
Humanos], portanto, apresenta poderes para dar a decisão final sobre se a ‘restrição’ está 
de acordo com a liberdade de expressão como protegida pelo artigo 10.33

(iii) O trabalho da Corte, no exercício de sua supervisão jurisdicional, não é tomar o 
lugar das autoridades nacionais competentes, mas, ao contrário, revisar, sob a ótica do artigo 
10, as decisões dadas de acordo com o poder de apreciação dessas autoridades. Isso não 
significa que a supervisão está limitada à revisão sobre se o Estado exerceu sua discrição 
razoavelmente, cuidadosamente e em boa-fé; o que a Corte deve fazer é analisar a interfe-
rência de que se reclama à luz do caso como um todo e determinar se ela foi ‘proporcional 
aos legítimos fins buscados’, e se as razões aduzidas pelas autoridades nacionais para 
justificá-la foram ‘relevantes e suficientes’.”34

33  Guja, parágrafo 69: “(ii) The adjective ‘necessary’, within the meaning of Article 10 § 2, implies the 
existence of a ‘pressing social need’. The Contracting States have a certain margin of appreciation in 
assessing whether such a need exists, but it goes hand in hand with European supervision, embracing 
both the legislation and the decisions applying it, even those given by an independent court. The Court 
is therefore empowered to give the final ruling on whether a ‘restriction’ is reconcilable with freedom of 
expression as protected by Article 10”.
34  Guja, parágrafo 69: “(iii) The Court’s task, in exercising its supervisory jurisdiction, is not to take 
the place of the competent national authorities but rather to review under Article 10 the decisions they 
delivered pursuant to their power of appreciation. This does not mean that the supervision is limited to 
ascertaining whether the respondent State exercised its discretion reasonably, carefully and in good faith; 
what the Court has to do is to look at the interference complained of in the light of the case as a whole and 
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Presente essa autoridade da Corte de Direitos Humanos, necessária 
para o asseguramento de que o conteúdo dos direitos humanos não 
estará sujeito a amplitudes diversas entre diferentes Estados, estabelece-
se que, para ser válida, a imposição de uma restrição à liberdade de 
expressão deve não só ser necessária para uma sociedade democrática 
como também proporcional aos fins buscados.

Sobre a proporcionalidade, o elemento essencial de sua avaliação 
é a verificação da existência de mecanismos seguros para o relato de 
irregularidades. Isso diz respeito, portanto, na prática, ao atendimento 
das recomendações do Conselho Europeu antes referidas, sobre 
a necessidade da existência de canais próprios ou programas de 
whistleblowers entre os países da Comunidade Europeia. Nesse sentido, 
em Guja, anota a Corte: “Na avaliação de se a restrição à liberdade de 
expressão foi proporcional, portanto, deve a Corte levar em conta se 
estava disponível ao requerente qualquer outro meio efetivo de remediar 
a irregularidade que ele intencionava revelar”.35 A Corte complementa, 
ainda em Guja, que outros (destaquei) fatores devem ser levados 
em consideração na determinação sobre terem sido proporcionais os 
limites, ou condicionantes, ao exercício do direito de liberdade de 
expressão.36 O primeiro, de modo especial, a existência de interesse 
público, pois, “em um sistema democrático, os atos e as omissões do 
governo devem estar sujeitos ao escrutínio não apenas do Legislativo e 
de autoridades judiciais, mas também da mídia e da opinião pública. O 
interesse que o público pode ter em uma informação particular pode por 
vezes ser tão forte que supera até mesmo um dever legal de sigilo”.37 
O segundo fator a se considerar, segundo a Corte, é a autenticidade 

determine whether it was ‘proportionate to the legitimate aim pursued’ and whether the reasons adduced 
by the national authorities to justify it are ‘relevant and sufficient’ (...). In doing so, the Court has to satisfy 
itself that the national authorities applied standards which were in conformity with the principles embodied 
in Article 10 and, moreover, that they relied on an acceptable assessment of the relevant facts (...)”.
35  Guja, parágrafo 73: “In assessing whether the restriction on freedom of expression was proportionate, 
therefore, the Court must take into account whether there was available to the applicant any other effective 
means of remedying the wrongdoing which he intended to uncover”.
36  Guja, parágrafo 74.
37  Guja, parágrafo 74: “In a democratic system the acts or omissions of government must be subject to the 
close scrutiny not only of the legislative and judicial authorities but also of the media and public opinion. 
The interest which the public may have in particular information can sometimes be so strong as to override 
even a legally imposed duty of confidence (see Fressoz and Roire v. France [GC], no. 29183/95, ECHR 
1999-I; and Radio Twist, A.S. v. Slovakia, no. 62202/00, ECHR 2006-[...])”.
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da informação, porquanto o exercício da livre manifestação carrega 
deveres e responsabilidades de verificação, na extensão permitida pelas 
circunstâncias, da acuidade e da confiabilidade da informação revelada. 
Isso porque se reconhece às autoridades estatais a adoção de medidas 
direcionadas a reagir de modo apropriado e sem excessos às acusações 
sem fundamento ou formuladas em má-fé.38 No terceiro fator, a Corte 
avalia os danos, se existentes, sofridos pela autoridade pública, como 
resultado da revelação da informação, e examina se o peso desses danos 
supera o interesse do público em ter a informação tornada pública, 
podendo nessa análise ser relevante avaliar a espécie ou a natureza da 
informação.39 O quarto fator analisa “os motivos por trás” das ações de 
revelação feitas pelo empregado, entendendo que podem ser um fator 
determinante para que receba ou não proteção. A Corte exemplifica 
que as revelações baseadas em sentimentos de descontentamento ou 
injustiça, contrariedades pessoais, expectativas de vantagem pessoais, 
incluindo ganhos pecuniários,40 não justificariam particularmente um 
forte nível (elevado) de proteção. E sumariza: “É importante estabelecer 
que, ao fazer a revelação, o indivíduo agiu de boa-fé e na crença de 
que a informação era verdadeira, de que era de interesse público o seu 
conhecimento e de que não havia à disposição dele ou dela outro meio 
mais discreto para remediar a irregularidade”.41

38  Guja, parágrafo 75: “The second factor relevant to this balancing exercise is the authenticity of the 
information disclosed. It is open to the competent State authorities to adopt measures intended to react 
appropriately and without excess to defamatory accusations devoid of foundation or formulated in bad 
faith (see Castells v. Spain, judgment of 23 April 1992, Series A no. 236, § 46). Moreover, freedom of 
expression carries with it duties and responsibilities and any person who chooses to disclose information 
must carefully verify, to the extent permitted by the circumstances, that it is accurate and reliable (see, 
mutatis mutandis, Morissens v. Belgium, no. 11389/85, Commission decision of 3 May 1988, DR 56, p. 127; 
and Bladet Tromso and Stensaas v. Norway [GC], no. 21980/93, § 65, ECHR 1999-III)”.
39  Guja, parágrafo 76: “On the other side of the scales, the Court must weigh the damage, if any, suffered by 
the public authority as a result of the disclosure in question and assess whether such damage outweighed 
the interest of the public in having the information revealed (see, mutatis mutandis, Hadjianastassiou v. 
Greece, judgment of 16 December 1992, Series A no. 252, § 45; and Stoll v. Switzerland, cited above, § 
130). In this connection, the subject-matter of the disclosure and the nature of the administrative authority 
concerned may be relevant (see Haseldine, cited above)”.
40  Nota do autor: No aspecto de não se assegurar uma “elevada proteção” quando envolvidos ganhos 
pecuniários, a referência feita pela Corte a ganhos pecuniários não está ligada a qualquer análise da Corte 
sobre incentivos financeiros ou premiação previstos licitamente em alguns programas de whistleblower 
para que o cidadão relate fatos de interesse público, mas sim a ganhos pecuniários diversos buscados pelo 
interessado.
41  Guja, parágrafo 77: “The motive behind the actions of the reporting employee is another determinant 
factor in deciding whether a particular disclosure should be protected or not. For instance an act motivated 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 15-62, 201756

Acerca da análise feita pela Corte de que a existência de vantagens 
pessoais42 não justificaria um elevado nível de proteção, permito-
me observar que esse requisito coloca, consequentemente, fora do 
regime de proteção da liberdade de expressão corréus que se tornam 
colaboradores premiados pela acusação, nos chamados acordos de 
delação premiada, conhecidos hoje intensamente nos processos penais 
brasileiros. É importante perceber que a figura do whistleblower não 
se confunde com a de delatores em processos penais, assim como o 
whistleblower não se confunde com testemunhas e informantes.43 Ao 

by a personal grievance or a personal antagonism or the expectation of personal advantage, including 
pecuniary gain, would not justify a particularly strong level of protection (see Haseldine, cited above). It 
is important to establish that, in making the disclosure, the individual acted in good faith and in the belief 
that the information was true, that it was in the public interest to disclose it and that no other more discreet 
means of remedying the wrongdoing was available to him or her”.
42  A Corte não trata aqui, tampouco faz referência a eventuais premiações legalmente previstas como 
incentivo à participação de cidadãos nos relatos de interesse público.
43  “Diferença entre whistleblower, informante e testemunhas. Por outro lado, cumpre perceber a existência, 
ainda, de outros atores auxiliares da atividade investigativa ou fiscalizatória estatal que não se confundem 
com o whistleblower: o informante e a testemunha. O informante, em geral, encontra-se inserido ele próprio 
em um contexto de violações à lei, e procura colaborar com o agente investigador a fim de obter de alguma 
forma um benefício, que pode ou não estar relacionado com a redução de sua própria punição. Via de regra, 
o informante não deseja a restauração da ordem jurídica, sendo-lhe indiferente a punição de quem quer que 
seja, desejando apenas assegurar a sua própria conduta ou benefícios a si próprio. É o caso, por exemplo, do 
usuário e do pequeno traficante que não são presos por decisão informal da investigação policial, para que, 
cooperando, a polícia deles obtenha dados para chegar a um criminoso de maior envergadura. Em geral, 
o informante consegue o anonimato, pois tradicionalmente apenas subsidia a investigação dos fatos, sem 
apresentar um papel relevante quando a apuração evolui para a busca de punição do responsável no âmbito 
do devido processo legal. Por isso, o informante comumente não tem valor probatório e não é admitido no 
processo judicial. O whistleblower, diferentemente, não é, em tese, responsável por fatos irregulares, nem 
busca com sua conduta e com o fornecimento de informações a diminuição de sua responsabilidade civil 
ou penal sob qualquer aspecto. Assim, a proteção de identidade assegurada ao whistleblower decorre de 
lei, visando a incentivar relatos protegidos por conterem interesse público. Se o informante é identificado 
dentro de uma investigação ou em um processo judicial, tecnicamente aproxima-se da figura de testemunha, 
depondo frequentemente sem prestar compromisso, e, por apresentar possível participação em fato típico, 
poderá em tese debater aspectos ligados à premiação processual, por meio da chamada delação premiada. 
Já a testemunha difere do whistleblower porque em geral coopera para esclarecimento de fato que, na 
maioria dos casos, não foi o responsável por levar ao conhecimento da autoridade investigadora. Quando 
uma investigação apura que determinada pessoa tem conhecimento sobre os fatos, surge a obrigação legal, 
o dever de a testemunha cooperar no esclarecimento dos fatos, sendo inclusive punida com as penas do 
perjúrio caso silencie sobre fato relevante. Ainda quando a testemunha tenha sua identidade preservada por 
questões de segurança do depoente, mantém-se o dever de depor, e essa garantia dada à testemunha é feita, 
sem dúvida, no interesse da testemunha, mas também no interesse da correta aplicação da lei. A seu turno, 
o whistleblower via de regra toma a iniciativa de, voluntariamente e sem estar sujeito a um dever legal, 
trazer fatos ‘inéditos’ ao conhecimento de uma autoridade, ou, se já conhecidos, trazer elementos que são 
decisivos para comprovar fatos investigados. Por trazer informações que detém dentro do próprio ambiente 
de trabalho, ou mediante outra forma lícita, a participação do whistleblower é desde o início válida, e o 
seu valor reside preponderantemente nas informações que oferta, e não exatamente no seu depoimento. 
Idealmente, o whistleblower não deve ser chamado a depor. O foco são as informações que traz ao processo. 
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contrário, quando se analisam os aspectos morais e éticos da proteção 
ao whistleblower, percebe-se um conjunto maior de justificativas 
favoráveis à proteção e mesmo à premiação do whistleblower do que as 
comumentemente aceitas para a proteção e a premiação de delatores e 
corréus colaboradores.44 De fato, paradoxalmente, por não ter o Estado 
brasileiro avançado em sua legislação de proteção ao cidadão, atualmente, 
a legislação nacional concede premiação e incentivos, financeiros 
inclusive (pela renúncia de aplicação de penalidades financeiras), 
apenas a réus e empresas confessas, cujas condutas ilícitas já foram 
substancialmente detectadas e comprovadas por autoridades públicas. 
Essa situação difere substancialmente daquela na qual um cidadão 
honesto traz ao conhecimento da autoridade fatos ainda ignorados, os 
quais, sem o auxilio do whistleblower insider, provavelmente jamais 
seriam detectados. Soma-se, ainda, o fator preventivo existente nos 
programas de whistleblower, demonstrando ser ferramenta legal de 
maior aprimoramento ético-jurídico e utilidade que a própria delação 

Assim, as medidas de proteção do whistleblower, particularmente ao preservarem a identidade do reportante, 
embora não o façam de forma absoluta, condicionam a revelação a uma real necessidade da investigação. 
Não existe direito autônomo ou subjetivo do investigado de saber a identidade do reportante. Outrossim, 
a revelação não se dará antes de se impor que as defesas do investigado tenham se voltado contra as 
provas e os fatos sob investigação”. ROCHA, Márcio Antônio. Subsídios ao debate para a implantação dos 
programas de whistleblower no Brasil. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 75, dez. 2016. 
Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/index.htm?http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/
artigos/edicao075/Marcio_Rocha.html>.
44  “O segundo é que tais programas de denúncia podem se tornar ferramentas a salvaguardar os interesses 
corporativos lícitos dos errôneos caminhos de seus administradores. Esse efeito de salvaguarda da boa 
empresa ressalta uma diferença importante entre o qui tam author e o whistleblower, quando comparados 
com a chamada delação premiada e os acordos de leniência. A lei, ao prever a premiação do qui tam author 
e do whistleblower, faz com que o Estado, para obter informações e aplicar a lei, deva interagir (destaquei) 
com um cidadão honesto, próximo aos fatos e que não obteve qualquer benefício com a fraude. Essa 
interação entre Estado e cidadão permitirá que possam eficazmente ser aplicadas integralmente (destaquei) 
as sanções previstas em lei e ressarcidos os danos. Trata-se, portanto, de remunerar e incentivar os cidadãos 
que se levantam contra os malfeitores da sociedade. Ao contrário, os acordos de delação premiada e de 
leniência impõem deva o Estado, para obter informações e aplicar a lei, negociar (destaquei) com pessoas e 
corporações desonestas, que já se beneficiaram ilicitamente e causaram danos a sociedade e terão as punições 
atenuadas por colaborarem com a persecução de terceiros. Ou seja, nos acordos de delação e de leniência, o 
Estado é obrigado a renunciar em parte (destaquei) à aplicação das penalidades na intensidade prevista em 
lei. Isso equivale à consequência prática de que a qui tam action e os programas de whistleblower trabalham 
para que o poder público atue em sua maior expressão e a remuneração que eventualmente disponibilizem, 
além de ser coberta pelo próprio causador do dano, venha a remunerar uma parte honesta da sociedade 
por um serviço prestado”. ROCHA, Márcio Antônio. A participação da sociedade civil na luta contra a 
corrupção e a fraude: uma visão do sistema jurídico americano focada nos instrumentos da ação judicial 
qui tam action e dos programas de whistleblower. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 65, 
abr. 2015. Disponível em: <http://www.revistadoutrina.trf4.jus.br/artigos/edicao065/Marcio_Rocha.html>.
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premiada e a colaboração do corréu. O whistleblower pode permitir 
atuação enquanto a irregularidade acontece no âmbito de uma empresa, 
ou antes que evolua para maiores proporções. Com efeito, entre outros 
motivos, não limitados a esses, no ambiente privado e corporativo, além 
de defender interesses coletivos, o whistleblower pode dar proteção aos 
interesses de empregabilidade propiciada por corporações, ameaçados 
por irregularidades de administradores que coloquem em risco o 
futuro das empresas; e, no ambiente público, pode auxiliar o Estado 
no pleno exercício de seus poderes fiscalizatórios e punitivos quanto 
a ofensas de interesses qualificados pela lei.45 Outrossim, sabe-se que, 
notoriamente buscando o delator premiado vantagens no processo 
penal, suas manifestações estão sujeitas às consequências jurídicas, 
das quais se pode prenunciar a possibilidade de responder por perjúrio, 
calúnia, difamação, falsa imputação de crime, indenizações por danos 
materiais e morais e mesmo a perda dos benefícios penais quando 
fizer imputações não comprovadas. Ou seja, delatores premiados, 
por buscarem benefícios pessoais em processos penais, estão sujeitos 
a responsabilidades, e suas manifestações não estão albergadas pelo 
direito de livre expressão, muito embora possam ter proteções próprias 
do processo penal.

E, finalmente, ainda para se averiguar a proporcionalidade das 
restrições ao direito de liberdade de manifestação, deve ser feita 
análise da penalidade imposta ao indivíduo ou das consequências 
incorridas (Guja, parágrafo 79). Essa análise está muito imbricada 
com o conceito de necessidade, pois é de notar que somente se pode 
cogitar de sanção para o exercício de um direito quando tal exercício 
tenha sido abusivo. Para tais situações, deve haver proporcionalidade 
na sanção, evitando-se, quando possível, o apenamento que imponha 
danos severos ou que funcione como um desestímulo para trabalhadores 
e cidadãos futuramente exercerem o direito de manifestação sobre 
fatos considerados de interesse público. Assim, a Corte observa que 
a demissão de Heinisch pela cidade de Berlim se constituía na mais 
severa das punições aplicáveis ao ambiente de trabalho, importando em 
sérios prejuízos à carreira e no desestímulo de reclamações por outros 

45  Idem, nota anterior.
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empregados perante o ambiente de trabalho. Esse efeito desestimulador 
estende-se ao público externo, decorrente da atenção dispensada pela 
mídia ao caso, visto que fora exposta à atenção do público a qualidade 
dos serviços de amparo aos idosos, pessoas frequentemente incapazes 
de defenderem seus direitos.46 Portanto, a Corte considera, em Heinisch, 
“que as cortes domésticas alemãs falharam em extrair um balanço justo 
entre a necessidade de proteger a reputação do empregador e os direitos 
e a necessidade de proteção ao direito de expressão de outro lado”.47

Por outro ângulo, conforme visto anteriormente, extrai-se das decisões 
da Corte Europeia e dos próprios termos da Convenção Europeia de 
Direitos Humanos que o exercício do direito de liberdade de expressão 
pode sofrer determinadas interferências, desde que necessárias para a 
vida em uma sociedade democrática e absolutamente proporcionais 
com os objetivos das restrições. Nesse sentido, é importante lembrar 
que, em se tratando de fatos de interesse público, pouco espaço se defere 
a qualquer restrição. O equilíbrio de tais interesses, no meu entender, 
reside justamente na previsão, expressa pela legislação, de programas de 
recebimento de relatos de interesse público, os quais, além de constituírem 
ferramentas para o exercício do direito de manifestação, podem ser 
eleitos como caminhos que, necessariamente, salvo se ineficientes, 
devem ser percorridos pelo reportante. A necessidade de percorrer canais 
eficientes permite que as autoridades e empresas tenham a oportunidade 
de esclarecer determinadas situações, antes que o whistleblower esteja 
autorizado a levar os fatos à imprensa. O regramento de canais de 
relatos, com asseguramento de sua eficiência no sentido de proteger o 
relato e promover esclarecimentos, fará com que autoridades públicas 
não sejam levadas à indesejável situação de conhecerem, surpresas, 
apenas pelos jornais, denúncias feitas contra si, as quais poderiam ser 
antecipada e suficientemente explicadas, evitando-se, assim, o desgaste 
de imagem. Por outro lado, ainda que, por algum motivo alheio às 
regras do programa de relatos, os fatos venham a público, ainda assim, 
potencialmente a autoridade terá tido a oportunidade de expor suas 
razões e seus esclarecimentos, impondo-se que qualquer divulgação 
minimamente profissional e transparente apresente não somente a 

46  Heinisch, parágrafo 91.
47  Heinisch, parágrafo 94.
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versão da denúncia, mas também, e especialmente, as justificativas 
apresentadas pelo órgão ou pela autoridade. Existindo canais de relatos, 
o não trilhar de seus procedimentos pode indicar a má-fé e o potencial 
exercício abusivo do direito de expressão e mera tentativa de imposição 
de danos à imagem da autoridade ou do órgão, agravando a conduta do 
ofensor. Como incentivo à utilização de tais canais de apuração, com 
a discrição sugerida e recomendada pelos princípios de ampla defesa, 
transparência e direito de imagem, o programa pode estabelecer que 
somente haverá premiações, previstas em programas de incentivo de 
relatos, caso o reportante percorra com discrição o canal apropriado e 
não dê ele ensejo ao vazamento de informações antes das conclusões a 
respeito dos esclarecimentos desencadeados.

Sobre a validade de restrições, de fato, para a Corte, a revelação 
de uma irregularidade deve ser em primeiro lugar feita ao superior 
hierárquico ou outra autoridade ou órgão competente. Também 
considera a Corte que às autoridades está assegurada a possibilidade de 
adoção de medidas para responderem apropriadamente e sem excessos 
a acusações difamatórias, sem fundamento e formuladas de má-fé.48

E apenas onde isso for impraticável é que a informação poderá, como 
último recurso, ser revelada para o público. Reciprocamente, conforme 
observado, a existência, ou não, de canais efetivos para remediar 
a irregularidade será tomada pela Corte como fundamento para a 
avaliação da necessária proporcionalidade entre as restrições à liberdade 
de expressão e seu legítimo exercício onde ausentes tais canais.49 É 
desnecessário esclarecer que esse relato à autoridade somente seria 
considerado quando a própria autoridade não estivesse envolvida, ou 
não houvesse o risco de demonstrar condescendência com a ocorrência. 
Essa situação foi percebida pela Corte em Guja, porque, mesmo após 
relatadas as irregularidades do presidente do Parlamento de Moldova ao 
procurador-geral, este, após seis meses, “não deu sinais de ter intenções 

48  Heinisch, parágrafo 67. No mesmo sentido, Guja, parágrafo 75.
49  Guja, parágrafo 73: “In the light of the duty of discretion referred to above, disclosure should be made in 
the first place to the person’s superior or other competent authority or body. It is only where this is clearly 
impracticable that the information could, as a last resort, be disclosed to the public (see, mutatis mutandis, 
Haseldine, cited above). In assessing whether the restriction on freedom of expression was proportionate, 
therefore, the Court must take into account whether there was available to the applicant any other effective 
means of remedying the wrongdoing which he intended to uncover”.
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de ofertar uma resposta, mas, ao contrário, deu a impressão de que 
sucumbira às pressões que tinham sido impostas em seu ofício”.50 Ainda 
nesse aspecto, a Corte sinaliza que é insuficiente a possibilidade de 
apenas haver previsão de relatos à autoridade superior,51 ou ao mesmo 
órgão em que ocorre a irregularidade.

Em conclusão, o exercício do direito de livre expressão, integrante do 
rol dos direitos humanos, inclui a possibilidade de o cidadão comunicar 
a canais apropriados fatos de interesse público, para que possam ser 
apurados. Esse ato é considerado um ato de whistleblower e deve ser 
protegido pelos Estados europeus, conforme decisão da Corte Europeia 
de Direitos Humanos. A Corte afirma claramente que, embora o direito 
de expressão possa sofrer determinados condicionamentos, existe 
um espaço muito pequeno para interferência nesse direito quando se 
tratar de atos de interesse público, reservando-se a Corte o poder de 
revisar qualquer legislação ou ato administrativo ou judicial dos países 
signatários da Convenção, no que se refere a restrições aos direitos 
dos cidadãos. A Corte aprecia a existência de canais apropriados para 
o recebimento de relatos e, por um lado, entende que, se existentes, 
devem ser percorridos pelo whistleblower, e, por outro, não existindo, 
ou não sendo confiáveis, o relato pode ser feito para agentes externos, o 
que inclui a mídia. O autor do presente estudo entende que a previsão de 
canais de relatos traz equilíbrio entre o direito de expressão e os direitos 
de imagem de autoridades e terceiros que se vejam na necessidade de 
esclarecer fatos que potencialmente coloquem em risco relevantes 
interesses da sociedade.

50  Guja, parágrafo 82.
51  Guja, parágrafo 81.
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Discurso*

João Pedro Gebran Neto**

Exmo. Sr. Presidente do TRF da 4ª Região, Desembargador Federal 
Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, na pessoa de quem saúdo os 
demais Desembargadores Federais presentes.

Exmas. autoridades já nominadas,
Srs. Advogados,
Servidores desta Casa,
Familiares do empossando,
Senhoras e Senhores,
Meu caro Desembargador Luiz Carlos Canalli:
Por deferência da Presidência, coube-me a honra de saudar o mais 

novo membro desta Casa de Julgamentos.
O momento é de alegria e renovação com a chegada de um novo 

integrante a esta Corte. Mas é indispensável que se lembre com 
saudades o estimado colega Otávio Roberto Pamplona, que partiu 
prematuramente, deixando marcas indeléveis nesta Casa. Saudades 
sempre serão sentidas, mas nos conforta saber que seu assento será 
ocupado por outro catarinense de igual envergadura.

Nascido em Campos Novos, da feliz e duradoura união de Belmiro 

* Discurso de saudação ao Desembargador Federal Luiz Carlos Canalli por sua posse no TRF da 4ª Região, 
em 15.09.2017.
** Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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Canalli e Josephina Canalli (ela aqui presente e a quem dedico especial 
cumprimento), Luiz Carlos é o sexto filho de nove irmãos (dois deles 
igualmente presentes: sua irmã Inês e seu irmão Marcos, este um 
destacado juiz federal da nossa região).

Descendentes de italianos, os pais constituíram família unida e 
amorosa, educando os filhos com base em elevados valores éticos e 
princípios religiosos.

Ainda muito jovem, por iniciativa de sua mãe, mudou-se – 
“ligeiramente contrariado” – para Curitiba, sendo o primeiro dos irmãos 
acolhidos naquela cidade por sua irmã Euda.

Trabalhava para custear seus estudos, passando a ter contato com 
o Direito a partir de seu emprego como auxiliar de cartório em uma 
das Varas de Família da Capital, onde trabalhou por quase 10 anos, 
inclusive como auxiliar de juiz estadual, depois de aprovação em 
concurso público.

Servidor público admirado por todos, recebeu vários convites para 
se associar às mais destacadas bancas de advocacia da Capital. Sua 
vocação pública, entretanto, preponderou. Graduou-se pela Faculdade 
de Direito de Curitiba, cursando especialização na Escola do Ministério 
Público do Estado do Paraná.

Aprovado em novo certame, exerceu o cargo de Promotor de Justiça 
do Estado do Paraná nas Comarcas de Pato Branco e Mangueirinha.

Estimulado pelos amigos de faculdade, hoje Ministro Joel Ilan 
Paciornick e Desembargador Federal Márcio Antônio Rocha, prestou 
concurso para o cargo de juiz federal substituto do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, vindo a tomar posse em 1993.

A partir desse momento, meus caminhos encontraram com o do 
homenageado.

Era agosto de 1993, nesta cidade de Porto Alegre, quando viemos 
realizar as últimas etapas do concurso. Pouco tempo depois, em setembro 
do mesmo ano, festejávamos a posse e realizávamos as escolhas das 
cidades onde iniciaríamos o exercício da jurisdição.

Ambos escolhemos trabalhar no interior do Paraná, com a missão de 
instalar as novas circunscrições judiciárias. Antes, todavia, tivemos um 
brevíssimo contato com o então Diretor do Foro da Seção Judiciária do 
Paraná, em Curitiba. No melhor estilo nipônico, o ex-Presidente desta 
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Casa, o estimado Desembargador Federal Tadaaqui Hirose, informou-
nos dos procedimentos que deveríamos adotar, bem como noticiou quem 
seriam as servidoras ideais para atuarem como Diretoras de Secretaria 
nas novas unidades. Sábias orientações, que muito contribuíram para o 
sucesso da nossa difícil jornada.

Depois de 24 anos, o nome de Luiz Carlos Canalli passou a se 
confundir com o da cidade onde iniciou sua jornada na magistratura. 
Palavra de origem tupi-guarani, Umuarama, segundo o dicionarista 
Orlando Bordoni, significa “lugar ensolarado e arejado para encontro 
de amigos”.

Desembargador Canalli, sua posse certamente tem o mesmo símbolo, 
porque contribuirá para a amizade e a harmonia desta Casa, e também 
significa a chegada de novas luzes.

São muitas as suas histórias em Umuarama, contadas por amigos e 
por ele próprio. Aliás, característica marcante de sua personalidade é a 
facilidade que tem para contar fatos pitorescos.

Narra com maestria os primeiros anos da Justiça Federal em 
Umuarama, ainda instalada no andar superior à Casa das Bombas, 
quando um oficial de justiça ad hoc trouxe-lhe um indivíduo algemado, 
dizendo que estava ali para entregar ao Juiz Federal o preso, que tentava 
passar moedas falsas, uma vez que era um crime de competência federal. 
Deve ter sido um dos precursores da audiência de custódia, apesar do 
encaminhamento para a Delegacia da Polícia Federal.

Em uma audiência em processo de reintegração de posse, o magistrado 
conseguiu uma difícil conciliação entre índios e proprietário rural, com 
este cedendo parte de sua área que havia sido invadida. Todavia, um dos 
índios, buscando uma vantagem adicional, disse que eles não teriam 
o que comer, tendo o proprietário ofertado ramas de mandioca para 
plantarem. Aí, o índio perguntou para o Dr. Canalli: “Quem irá plantar 
a mandioca?”.

Prontamente, indignado com a pergunta do índio, após o difícil 
acordo alcançado, o magistrado disse: “O senhor não está querendo que 
eu vá plantar a mandioca, quer?”.

O índio silenciou, conteve-se, em razão da indignação do juiz, mas 
sua expressão facial deu a impressão aos presentes de que a resposta, se 
houvesse, seria “sim”.
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Em outra passagem, o auxiliar de secretaria mandou o cidadão que 
estava na antessala entrar na sala de audiências e sentar na cadeira das 
testemunhas, e o empossando começou a colher seu depoimento. A 
testemunha nada sabia dos fatos. O magistrado já estava começando a 
se irritar quando perguntou: “Se o senhor não sabe nada, veio aqui para 
falar o quê?”.

Disse o incauto: “Na verdade eu estava ali fora esperando meu 
amigo, para nós consertarmos o telhado da justiça, como o rapaz daí me 
chamou – apontando o dedo para o auxiliar –, eu entrei”.

Nem o magistrado conteve o riso, porém, não deixou de orientar o 
servidor para evitar que o fato se repetisse.

Esses fatos demonstram que, desde o início de sua carreira, o 
empossando já indicava sua humildade e seu espírito conciliador, 
qualidades indispensáveis a um bom magistrado.

Mas não foram os causos que o mantiveram no interior do Paraná. 
Lá criou raízes por força do amor. Nos seus primeiros anos na cidade, 
conheceu a jovem Keila, por quem se enamorou e com quem constituiu 
família. Família esta criada nos mesmos valores e princípios que o 
empossando levou da remota Campos Novos, criando seus filhos Luiz 
Carlos e Amábile com o mesmo amor, dedicação, firmeza e religiosidade 
com que fora educado.

Muito teria para narrar sobre o desembargador mais moderno desta 
Corte. Poderia discorrer sobre os mais de 10 anos em que se dedicou ao 
magistério superior, lecionando Direito Tributário.

Ou sobre sua constante dedicação para atender com humildade 
e sabedoria as pessoas mais simples que buscam benefícios 
previdenciários.

Poderia falar da autoridade e do respeito que seu nome impõe naquela 
região do Paraná.

Ou, ainda, discorrer sobre a admiração que nutrem pelo Juiz Canalli 
todos os colegas e servidores, inclusive e especialmente aqueles que 
tiveram o prazer de trabalhar com ele em Umuarama.

Até mesmo poderia falar de seus atributos como chef de cozinha e 
do churrasqueiro que sempre recebeu com grande hospitalidade todos 
os Presidentes desta Corte, todos os Corregedores, Diretores do Foro e 
colegas que estiveram naquela Subseção Judiciária.
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Todavia, trouxe essas singelas passagens para mostrar o lado humano 
do magistrado que, por mais de duas décadas, atuou com dedicação 
extremada à Justiça Federal, cumprindo a difícil missão na mais distante 
subseção judiciária desta Região.

Em um momento em que a atenção da sociedade brasileira é voltada 
para a Justiça Federal brasileira, e para a da 4ª Região de um modo 
especial, seus atributos revelam-se indispensáveis.

Vivemos tempos de crise, de completa incredulidade inclusive no 
sistema democrático, com uma grande parcela da sociedade devastada 
e sucumbindo ao catastrofismo e à anomia cívica. Sua chegada ao 
Tribunal reforça nossas esperanças.

Como disse Mario Vargas Llosa,
“O sistema democrático não garante que a desonestidade e o embuste desapareçam 

das relações humanas; mas estabelece alguns mecanismos para minimizar seus estragos, 
detectar, denunciar e punir quem quer que se valha deles para atingir altas posições ou 
enriquecer, e – o que é mais importante – para reformar o sistema de tal maneira que esses 
delitos acarretem cada vez mais riscos para quem os cometer.” (in A civilização do espe-
táculo. Objetiva, 2012. p. 128)

Sua extremada dedicação no combate à crescente e sofisticada 
criminalidade, especialmente na inóspita fronteira, e seu profundo 
conhecimento acerca da ciência penal – não apenas dos aspectos 
acadêmicos, mas também de questões operacionais da polícia – serão 
fundamentais para a reconstrução da crença em dias melhores.

Em artigo escrito nos idos de 2007, Luiz Carlos Canalli já sinalizava 
pontos importantes acerca da violência e do combate à criminalidade. 
Dentre muitos aspectos, anotava que “talvez a falha mais grave da 
atuação do sistema penal seja a ineficácia das decisões condenatórias, 
em razão dos mais variados problemas que assolam o falido sistema 
penitenciário brasileiro” (in Breves considerações sobre o sistema 
penal e o combate à criminalidade. Revista de Doutrina do TRF4, v. 
19, 2007). Sua preocupação já era premonitória quanto à necessidade 
de realizar o cumprimento da pena a partir da condenação em segundo 
grau.

O empossando representa significativo reforço aos quadros do 
TRF4. Seu denodo e sua dedicação à causa da justiça e à causa pública 
são admiráveis.
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Por muitas ocasiões, esteve em substituição nesta Corte, demonstrando 
sua aptidão intelectual e de trabalhador incansável. Destaco os períodos 
em que esteve como juiz auxiliar na Vice-Presidência, juntamente 
com o ex-Presidente Luiz Fernando Wowk Penteado, e na função de 
auxílio às Turmas Recursais, oportunidades em que zerou ambos os 
acervos de recebimento de recursos especiais e extraordinários, dentre 
tantas outras tarefas. Também a excelência de sua atuação na jurisdição 
criminal perante a 7ª Turma deste Tribunal.

Pessoa afável, mas enérgica, elevou o nome da Justiça Federal no 
noroeste do Paraná. Certamente, Desembargador Federal Luiz Carlos 
Canalli, seu espírito amigo fará que esta Casa de Julgamentos seja uma 
Umuarama, local de encontro cheio de luzes onde se reúnem amigos. 
Assim como em Umuarama, certamente colaborará para elevar ainda 
mais o bom nome deste Tribunal.

Despeço-me com estes versos da poetisa paranaense Chloris Justen 
(in Essências transfiguradas, 2011, p. 19):

“Passado e futuro se fundem: presente
Nos fatos formando as figuras de sempre:
Os mestres envoltos em mil pergaminhos,
Buscando o Saber, a Equidade, o Direito.

Enfim, nas imagens de minhas lembranças,
Com muitas tristezas e risos e sonhos,
Revive a esperança de ver permanentes
Ideais de Justiça, de amor e Paz!”

Desembargador Canalli, o Tribunal o recebe de braços abertos e com 
muito orgulho.
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Discurso*

Luiz Carlos Canalli**

“Até aqui nos ajudou o Senhor.”
Por isso estamos alegres.

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, digníssimo Presidente do Egrégio Tribunal 
Regional Federal da 4ª Região, na pessoa de quem saúdo todas as 
autoridades presentes e já nominadas pelo cerimonial.

Senhoras e Senhores:
Cervantes, falando por intermédio de Dom Quixote, disse que “é 

próprio de gente de bem agradecer os benefícios que recebe; e um 
dos pecados que mais a Deus ofendem é a ingratidão”. Assim, minhas 
primeiras palavras são de agradecimento.

Em primeiro lugar, a meus pais, Belmiro Santo Canalli e Josefina 
Vilma Canalli, que me ensinaram desde cedo, mais com exemplos de 
condução de vida do que com palavras, o respeito ao semelhante, a 
honestidade e a correção.

Rendo homenagem ao meu pai, que não está aqui presente em razão 
da idade avançada, contando hoje com 92 anos, homem digno que 
sempre trabalhou no pesado, tendo como único objetivo sustentar a 

* Discurso de posse como Desembargador Federal do TRF da 4ª Região, em 15.09.2017.
** Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.
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família de nove filhos, e que, apesar das dificuldades enfrentadas, nunca 
reclamou da vida.

À minha mãe, Dona Josefina, aqui presente, agradeço pelo fato 
especial de, quando completei 18 anos de idade, ter me encaminhado, 
ainda que contra a minha vontade, para a cidade de Curitiba, em busca 
de oportunidade de uma vida melhor. Acredito que, se hoje estou aqui, 
tomando posse neste honroso cargo, é, em grande parte, graças às 
atitudes que ela tomou naquele longínquo mês de maio de 1983.

Agradeço, em segundo lugar, à minha esposa Keila Adriana, mulher 
de Deus, dedicada e amorosa, que sempre cuidou de mim e de nossos 
filhos com muito amor e carinho.

Mulher que há 22 anos encontrei, provavelmente por intervenção 
divina, a qual com certeza me transformou em um homem melhor e, 
com suas orações constantes, me proporcionou paz e serenidade para 
seguir em frente, em busca de meus objetivos.

“Muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera.”
Aos meus filhos, Luiz Carlos e Amábile, que suportaram as constantes 

ausências, a impaciência e o mau humor do pai, principalmente nos 
últimos quatro anos. Crianças maravilhosas, verdadeiros presentes de 
Deus para nossas vidas.

Agradeço aos meus irmãos, pois, apesar de morarmos em cidades 
distantes, sempre mantivemos vivo o vínculo familiar que nos une.

Agradeço a todos os demais familiares, sogro e sogra, tios e 
tias, sobrinhos e sobrinhas, cunhados e cunhadas, os quais sempre 
acreditaram no meu trabalho.

Saúdo os amigos da cidade de Umuarama, cidade que me acolheu 
nos últimos 24 anos, que vieram de tão longe prestigiar este momento 
tão importante da minha vida.

Cumprimento os demais amigos aqui presentes, colegas e servidores.
Agradeço, ainda, a todos os membros deste Tribunal que me apoiaram 

no caminho da promoção.
Agradeço, por fim, às palavras proferidas pelo meu amigo João 

Pedro Gebran Neto, as quais certamente sofreram a influência de nossa 
amizade.

Assumo a vaga existente em razão do falecimento do Desembargador 
Otávio Roberto Pamplona, que tão cedo nos deixou e cuja falta é sentida 
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por todos. Certamente a sua passagem por esta Corte não será esquecida, 
pois o trabalho e a dedicação de Sua Excelência à causa da justiça serão 
sempre lembrados e servirão de exemplo a todos nós, permanecendo na 
memória da instituição.

Não tenho a pretensão de preencher o vazio deixado por sua ausência, 
pois provavelmente não reúno as suas qualidades.

Era um Juiz exemplar, com formação humanitária, que, com suas 
atitudes, revelava solidez de caráter e compromisso incondicional com 
a Justiça Federal.

Homem digno, de confiança e verdadeiro.
Perdemos um excelente Magistrado.
Perdemos um bom homem.
Que Deus prossiga confortando os seus familiares.
Cabe ao Judiciário estabelecer política pública de tratamento 

adequado dos problemas jurídicos e dos conflitos de interesses, 
que ocorrem em larga e crescente escala na sociedade, de forma a 
organizar, em âmbito nacional, não somente os serviços prestados nos 
processos judiciais, como também os que possam sê-lo mediante outros 
mecanismos de solução de conflitos.

Muito se tem comentado, ultimamente, sobre a atuação do Poder 
Judiciário. Todos se acham autorizados a criticá-lo, via de regra, 
apontando seus pontos negativos, tais quais a morosidade, a ineficiência 
de suas decisões, a pouca acessibilidade pelos cidadãos, a postura 
elitista e outros tantos defeitos; de todos, a lentidão para a solução dos 
conflitos e a sensação de impunidade em matéria penal com certeza são 
os mais mencionados.

Se, por um lado, tais conclusões não estejam completamente 
desprovidas de veracidade, há que se objetar, contudo, ao menos no 
âmbito da Justiça Federal, e especificamente aqui na 4ª Região, o 
esforço que brota no seio da própria Magistratura, no sentido de 
resgatar a responsabilidade social da instituição e, em última análise, 
a cidadania; pois creio que a maior angústia de um magistrado é não 
conseguir prestar uma tutela jurisdicional de qualidade e com eficácia.

Registre-se, ainda, que muitas das soluções para os problemas do 
Poder Judiciário estão fora do alcance da magistratura, considerando 
que dizem respeito a uma efetiva reforma da legislação em vigor e 
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também à disponibilidade de recursos financeiros.
Por outro lado, existem mudanças que implicam apenas a adoção 

de posturas firmes e coerentes com os anseios da sociedade e com o 
Brasil de hoje, notadamente no que diz respeito à eficácia das decisões 
e particularmente quanto àquelas relativas à Justiça Criminal.

Como declarou à imprensa recentemente um Ministro de Tribunal 
Superior: “vivemos dias estranhos”.

Efetivamente, parece que grande parte da classe política e de 
administradores públicos perdeu a noção do que é certo ou errado, 
relativizando a ética e a correção, criando seus próprios princípios, 
entregando-se à corrupção.

A população brasileira assiste perplexa à apreensão de malas e malas 
de dinheiro desviado dos cofres públicos. No último episódio do gênero, 
conforme foi noticiado pelos órgãos da imprensa na semana passada, 
foram apreendidos R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões de reais) 
no interior de um apartamento, dinheiro oriundo da corrupção.

Em março de 2014, foi deflagrada a Operação Lava-Jato, instaurada 
para investigar o maior esquema de corrupção da história do Brasil. 
Prendeu os maiores empresários do país, operadores de propina e ex-
diretores da Petrobras. Destes, muitos foram processados e condenados. 
Já os envolvidos com foro privilegiado, principais beneficiários do 
dinheiro sujo, na sua grande maioria, ainda estão sem punição, salvo 
raras exceções.

Provavelmente, em nenhum outro tempo o Brasil tenha passado por 
uma crise moral tão grave na política e, sobretudo, no governo.

Os escândalos se sucedem uns aos outros, encarrilham-se e saem 
dos jornais empurrados por novos escândalos que tornam os anteriores 
já superados.

Os corruptos e corruptores não se intimidam com o avanço das 
investigações.

Em público, fazem discursos nos quais abominam a corrupção, 
enquanto nos bastidores tramam a obstrução das investigações e, 
de forma descarada, atuam pelo enfraquecimento das instituições 
responsáveis pela apuração dos crimes, no caso, a Polícia Federal, o 
Ministério Público Federal e a Justiça Federal.

O mais lamentável é que, com frequência, os ataques partem de 
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integrantes do próprio Poder Judiciário.
Acredito que a causa do aumento da prática do crime de corrupção 

no Brasil é uma só: a Impunidade.
No momento em que os corruptos e os corruptores permanecerem 

presos em regime fechado durante todo o curso do processo, e não em 
casa com tornozeleira eletrônica, provavelmente a punição servirá de 
exemplo e inibirá novas condutas delituosas.

Nesse aspecto, espero que o Supremo Tribunal Federal mantenha 
o entendimento segundo o qual a pena de prisão pode ser executada 
após a decisão de segunda instância, independentemente do trânsito em 
julgado, sob pena de frustrar todas as expectativas a respeito da eficácia 
do combate à corrupção.

É nesse contexto que desponta a Justiça Federal da 4ª Região de 
1º e 2º graus, a qual tenho a honra de integrar, com atuação firme e 
dinâmica, julgando de forma rápida, com total respeito à Constituição 
Federal e às leis, e que, cotidianamente, tem dado tratamento adequado 
aos conflitos de interesses submetidos à sua apreciação.

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, diuturnamente, vem 
demonstrando ter a compreensão do papel fundamental que desempenha 
no grave momento de crise moral que o país atravessa, indicando 
ter plena consciência de que sua atuação é de crucial importância na 
consolidação do combate à corrupção.

Esperamos que o cenário de impunidade seja lembrado como um 
passado distante e que muitos daqueles que sempre pairaram acima do 
mundo das leis, os mais poderosos, os mais fortes politicamente, sejam 
exemplarmente punidos pelos seus atos de corrupção.

Concluindo, Senhor Presidente, espero que um dia os Juízes não 
precisem defender o Poder Judiciário, mas que a sua defesa seja feita 
pela sociedade.

Peço a Deus que tenha misericórdia, me ajude e oriente no 
desempenho deste novo cargo.

Obrigado.
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Discurso*

Victor Luiz dos Santos Laus**

Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Carlos Eduardo 
Thompson Flores Lenz, Digníssimo Presidente do Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região, na pessoa de quem saúdo os membros desta 
Corte; Excelentíssimo Senhor Doutor Fábio Bento Alves, Digníssimo 
Procurador Regional-Chefe da Procuradoria Regional da República 
da 4ª Região, na pessoa de quem saúdo os membros do Ministério 
Público aqui presentes; Excelentíssima Senhora Doutora Maria 
Helena Camargo Dornelles, Corregedora-Geral da OAB, neste ato 
representando a Presidência da Ordem – Seccional do Rio Grande do 
Sul, na pessoa de quem saúdo os senhores advogados aqui presentes; 
Excelentíssimo Senhor Doutor Euzébio Fernando Ruschel, Procurador-
Geral do Estado, neste ato representando o Governo do Estado do Rio 
Grande do Sul; Excelentíssima Senhora Doutora Maria Tereza Uille 
Gomes, Digníssima Conselheira do Conselho Nacional de Justiça, 
neste ato representando a Presidência do CNJ; Excelentíssimo Senhor 
Doutor Heron Estrella, Digníssimo Corregedor-Geral do Município 
de Porto Alegre, neste ato representando a Prefeitura Municipal de 

* Discurso proferido em saudação aos 19 Juízes Federais Substitutos empossados em sessão solene realiza-
da no TRF da 4ª Região em 06.09.2017.
** Desembargador Federal, Diretor da Escola da Magistratura (Emagis) do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Presidente da Comissão Examinadora do XVII Concurso Púbico para Provimento de Cargo de Juiz 
Federal Substituto da 4ª Região.
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Porto Alegre; Excelentíssimo Senhor Brigadeiro Arnaldo Silva Lima 
Filho, Digníssimo Comandante da ALA 3; Excelentíssimo Senhor 
Capitão de Mar e Guerra Amaury Marcial Gomes Júnior, Comandante 
da Capitania dos Portos de Porto Alegre, neste ato representando o 
Comando do 5º Distrito Naval; Excelentíssimo Senhor Major Anderson 
Von Heimburg, Digníssimo Chefe da Assessoria Jurídica do CMS, neste 
ato representando o Comandante Militar do Sul; Excelentíssimo Senhor 
Juiz Federal Nelson Gustavo Mesquita Ribeiro Alves, Digníssimo Vice-
Presidente da Ajufe na 4ª Região, neste ato representando a Presidência 
da Ajufe – Associação dos Juízes Federais, na pessoa de quem saúdo 
todos os Juízes Federais; Excelentíssimos Senhores Diretores dos 
Foros das Seções Judiciárias do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina 
e do Paraná, Juízes Federais Daniela Tocchetto Cavalheiro, Claudia 
Dadico e Marcelo Malucelli; Excelentíssimos Senhores Juízes Federais 
Gerson Godinho, Marcelo Michelotti e Fabrício Cruz, Presidentes das 
seccionais das Associações de Juízes Federais no Rio Grande do Sul, em 
Santa Catarina e no Paraná; Excelentíssimos Senhores Juízes Federais 
Flavia Hora Oliveira de Mendonça, Lilian Pfleger, Daniel Chiaretti, 
Mariana Álvares Freire, Grazielle Blume Sulzbach, Gustavo Richter, 
Gustavo Alves Cardoso, Rodrigo Vaslin Diniz, Fabrício Ponte de 
Araújo, Stephanie Uille Gomes, Diego Akito Nihei, Giane Maio Duarte, 
Ricardo Soriano Fay, Valter Sarro de Lima, Diogo Edele Pimentel, 
Vinícius Sávio Violi, Paola Goulart de Souza, Gabriel Urbanavicius 
Marques e Murilo Scremin Czezacki; e respectivos familiares e amigos 
aqui presentes.

Senhoras e Senhores.
Sejam todos bem-vindos ao Tribunal Regional Federal da Quarta 

Região.
Coube-me, por deferência de Vossa Excelência, Senhor Presidente, 

a honrosa incumbência de falar em nome do Tribunal nesta solenidade 
de posse dos aprovados no XVII Concurso Público para Provimento de 
Cargo de Juiz Federal Substituto da Quarta Região.

O concurso teve sua proposta de abertura aprovada pelo Conselho de 
Administração, em sessão de 14.07.2015. Elaborado o edital, bem como 
o regulamento, ambos foram levados à publicação ainda em janeiro de 
2016, mês a partir do qual tiveram curso todos os demais procedimen-
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tos e etapas do certame, que chegou à conclusão em 19.08.2017.
Inscreveram-se no concurso 6.934 candidatos, 456 foram seleciona-

dos na primeira fase (prova objetiva), 24 na segunda (prova de sentença 
e questões dissertativas). Submetidos a exames médicos, 23 chegaram 
à prova oral, e 20 foram os aprovados, tendo havido uma desistência.

Nesse período, a Comissão de Concurso empreendeu uma série de 
estudos e reuniões, em que a densidade dos temas e o nível de deta-
lhamento e profundidade dos debates demonstraram a qualificação, 
o empenho pessoal e o espírito público dos seus membros, titulares 
e suplentes, e colaboradores, todos irmanados em bem equacionar a 
resolução de um sem-número de questões jurídicas, de segurança e de 
logística indispensáveis à consecução segura, célere e harmoniosa de 
um trabalho dessa envergadura, com destaque, sobremaneira, para a 
cuidadosa elaboração e correção das provas, bem como para a avaliação 
dos candidatos.

A propósito, estou convicto de que os empossados não só têm a exata 
dimensão dessa dinâmica de trabalho, do quanto se revelou extenuante 
tal preparação, como, tais quais os membros da Comissão do Concurso, 
sejam titulares, sejam suplentes, também viram estendidas suas jorna-
das de trabalho, comprometeram fins de semana, outras vezes perderam 
feriados, tiveram noites mal dormidas, pouco desfrutaram o precioso 
tempo em companhia dos seus entes queridos, mas, pedindo licença 
pela linguagem coloquial, “não existe almoço grátis”.

Estejam certos, valeu a pena, e muito! Poder contribuir com o pro-
cesso de seleção dos quadros da Justiça Federal, e, em última análise, 
com a sociedade brasileira, acreditem, não tem preço.

Por isso, Senhor Presidente, em nome dos membros desta Corte, de 
hoje e de sempre – Desembargadores Federais Vilson Darós e Élcio 
Pinheiro de Castro, aqui presentes –, o mais sincero reconhecimento 
a estes verdadeiros gigantes, os empossados desta tarde, e, também, 
sem dúvida alguma, aos componentes da Comissão do Concurso, a 
quem, por uma questão de justiça, devo nominar: Desembargador Fe-
deral Otávio Roberto Pamplona – in memoriam –, então Diretor da 
Escola da Magistratura, que, nessa qualidade, presidiu a Comissão até 
quando a saúde assim o permitiu, não deixando de envidar todos os 
esforços para o adequado andamento do certame; Desembargador Fe-
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deral Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, que, como titular da vaga des-
tinada aos membros do Tribunal, assumiu o exercício da presidência 
em face de sua vacância e seguiu à frente dos trabalhos até a posse do 
novo diretor da Escola; Desembargadores Federais Rogerio Favreto e 
Sebastião Ogê Muniz, suplentes, também na condição de membros do 
Tribunal; Juízes Federais Danilo Pereira Júnior e Maria Isabel Pezzi 
Klein, titular e suplente na vaga de Juiz Federal; Drs. Eroulths Cor-
tiano Júnior e Luiz Fernando Casagrande Pereira, advogados para-
naenses, indicados pelo Conselho Federal da OAB, titular e suplente, 
respectivamente; e Drs. Diogo Nicolau Pítsica e Márcio Luiz Fogaça 
Vicari, titular e suplente, na condição de professores.

Estendo essas homenagens ao diligente e zeloso corpo de servidores 
da Escola da Magistratura, a quem saúdo na pessoa da Secretária do 
Concurso e Assessora da Emagis, Dra. Isabel Cristina Lima Selau.

Prossigo.
Hoje é uma tarde sublime, diria memorável para os empossados, 

seus familiares e amigos, presentes tanto nesta mesa – Senhora Con-
selheira Maria Tereza Uille Gomes – como nas demais dependências 
deste Plenário.

A pressa, tão em voga nos tempos modernos, sussurra no ouvido do 
orador: seja breve! Fiquem tranquilos, procurarei sê-lo.

Antes, e como cochichou a Dona Pressa, uma retrospectiva, de re-
lance, do Poder Judiciário:

“A história do Judiciário brasileiro é repleta de contratempos. Na Independência do 
Brasil, em 1822, o tribunal mais influente do país não fazia parte do Judiciário. Tratava-se 
da Mesa da Consciência e Ordem, tribunal eclesiástico a que o imperador do Brasil prestava 
contas (NORONHA, 2008, p. 52-78). Posteriormente, na Constituição de 1824, o Judiciário 
brasileiro tinha a seu lado não dois, mas três poderes. Ao todo, portanto, eram quatro: 
Executivo, Legislativo, Judiciário e Moderador (art. 10), encabeçado este pelo imperador, 
com a missão de resolver litígios entre os demais poderes.

Além dos quatro citados, havia um Conselho de Estado (arts. 137-144) que, na prática, 
era outro poder. Sua força era nitidamente maior que a do Judiciário, o que se conclui da 
comparação entre os registros de casos julgados pela então maior corte do país, o Supremo 
Tribunal de Justiça, e as atas do Conselho do Estado. O Judiciário era palco de assuntos 
menores, enquanto o Conselho opinava sobre os grandes temas (reforma eleitoral, relações 
exteriores, nacionalidade) (RODRIGUES, 1978).

Mesmo após a extinção do Poder Moderador, com a primeira Constituição republicana 
de 1891, os percalços do Judiciário continuaram. Em 1926, foi publicada emenda à primeira 
Constituição de 1891, impossibilitando ao STF pronunciar-se sobre questões políticas. Já 
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a Constituição de 1937 estabeleceu que, se o STF declarasse inconstitucional determinada 
lei, o presidente da República poderia submeter o julgamento do Supremo ao reexame do 
Parlamento (art. 96, parágrafo único). Essa mesma Constituição extinguiu a Justiça Federal, 
que havia sido fundada na Primeira República. Mais que isso, o governo Vargas, que flertava 
à época com o fascismo, publicou no Jornal do Brasil de 18 de novembro de 1937 um artigo 
que apresentava cifras de quanto a União tinha economizado ao extinguir as Justiças Federal 
e Eleitoral e as Câmaras Legislativas (PAULA FILHO, 2010, p. 167).” (VILELA, Hugo 
Otávio Tavares. Além do direito: o que o juiz deve saber: a formação multidisciplinar do 
juiz. Brasília: Conselho da Justiça Federal, Centro de Estudos Judiciários, 2015. p. 46-47)

Como puderam ver, nem tudo foi fácil na trajetória do Poder Ju-
diciário, em especial da Justiça Federal. Restabelecida após a queda 
do Estado Novo, ao menos em âmbito nacional, pela Constituição de 
1946, é dizer, em segunda instância, com a criação do Tribunal Fede-
ral de Recursos, apenas com o Ato Institucional nº 02, de 1965, e sua 
regulamentação pela Lei nº 5.010/66, conhecida como Lei Orgânica da 
Justiça Federal, é que o primeiro grau de jurisdição voltou a ter previsão 
constitucional.

Mário de Andrade já dizia que “o passado é lição para se meditar, 
não para reproduzir” (ANDRADE, Mário de. Paulicéia desvairada. 
In: ______. Poesias completas. Edição crítica de Diléa Zanotto Man-
fio. Belo Horizonte: Itatiaia, São Paulo: Universidade de São Paulo, 
1987. p. 75. Disponível em: <https://ia801008.us.archive.org/4/items/
PauliceiaDesvairada/Mario-de-Andrade_Pauliceia-Desvairada.pdf>. 
Acesso em: 05 set. 2017).

Falando do passado, estou certo de que já ouviram esta passagem: 
“[...] dizem que há duas coisas inevitáveis na vida: a morte e o imposto 
de renda” (VILELA, op. cit., p. 47).

Pois bem.
“Para os juízes, podemos acrescentar que, além de se encontrarem anualmente com o 

imposto de renda e que, em alguma fatídica data, cruzarão com a morte, também hão de 
cruzar com o heroísmo algumas poucas, mas decisivas vezes. Ele olhará fundo nos seus 
olhos.” (VILELA, op. cit., p. 47)

Mas, se o heroísmo não lhes cruzar o caminho, sejam, para além de 
juízes, magistrados. Surpresa? Explico.

“[...] Uma pessoa que não se disponha a ir além do direito pode ser um juiz passável, mas 
não um magistrado. ‘Como assim? Juiz e magistrado não são a mesma coisa?’ São palavras 
quase sinônimas no português do Brasil, mas que remetem a noções filosóficas diferentes. A 
palavra juiz está ligada à palavra grega dikastes, partidor (ARISTÓTELES, 1998, p. 116), 
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alguém capaz de rearranjar situações de desproporção. Uma pessoa de poucas letras, sem 
conhecimento jurídico, pode ser dotada de grande senso de justiça, sendo bom partidor. Já 
a palavra magistrado está ligada à noção grega de liderança. A diferença é que o magistra-
do, ao resolver os casos concretos, não só os resolve, mas aponta um caminho inovador e 
seguro para a sociedade. Manejando a lei no caso concreto, ele a enriquece. Isso é verdade 
tanto para os países da common law quanto para os países da tradição romano-germânica.

A lei pode ser bem aplicada por um partidor, mas só se torna diferente com o magistrado. 
Sem dúvida, ele pode errar, e frequentemente não [saber] o caminho a seguir. Quando isso 
[acontecer], [e] não podendo deixar o caso sem solução, ele adotará uma saída simples, 
pragmática. Mas sua trajetória profissional se caracterizará menos por essas enrascadas 
e mais por suas engenhosas contribuições à lei. O magistrado é aquele que dá sempre a 
impressão de estar imbuído das palavras de Benjamin Cardozo, ex-ministro da Suprema 
Corte norte-americana: ‘[...] A sentença de hoje estabelecerá o certo e o errado de amanhã’. 
Sem ele, a lei fossiliza, perde em sentido e importância. [...]” (VILELA, op. cit., p. 18-19)

Sei que prometi ser breve, e estou quase faltando com a promessa, 
mas não posso fugir à responsabilidade, falando em nome de meus pa-
res, de exortá-los a agir com razão e sensibilidade.

Permitam-me a leitura de um breve, mas profundo trecho, de uma 
preleção a juízes que se tornou clássica neste Tribunal:

“Ser juiz, ilustres juízes, não é deter um cargo, é cumprir um encargo; não é apenas 
desempenhar uma profissão, é exercitar uma vocação. Diante do juiz, é certo, curvam-se 
os humildes e os poderosos, os pobres e os ricos; à sua ordem abrem-se e fecham-se as 
portas das prisões; ao seu comando submetem-se os destinos de muitas vidas, mas, ao 
contrário do que possam imaginar os despreparados, porém, esse poder não é dado aos 
juízes como prêmio pelas suas excelsas virtudes intelectuais, nem é prerrogativa conferida 
para o desfrute pessoal de uma restrita casta de privilegiados. Trata-se, na verdade, esse 
suposto poder, de um fardo pesado e terrível, do qual não são dignos – como escreveu certo 
juiz – do qual não são dignos os que se deixam invadir pelo orgulho, atrair pela tentação 
do mal, fascinar pelas honrarias e seduzir pelas vaidades do cargo.” (SARTI, Amir José 
Finocchiaro. Preleção aos juízes. Discurso por ocasião da posse dos novos juízes federais, 
em 5 de agosto de 2002. Revista do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Porto Alegre, 
a. 13, n. 45, p. 49-57, 2002, p. 52)

Adiro, em gênero, número e grau, a essas belas palavras, às quais 
também não me posso furtar de agregar a lição de outro grande Mestre, 
no mesmo sentido:

“[...] Longe de mim afirmar que o juiz não deva ilustrar-se, consultando a lição doutrinária 
e pondo-se em dia com a evolução jurídica; mas, se ele se deixa seduzir demasiadamente pelo 
teorismo, vai dar no carrascal das subtilitates juris e das abstrações inanes, distanciando-se 
do solo firme da vida para aplicar não a autêntica justiça, que é sentimento em face da vida, 
mas o direito cerebrino e inumano; não o direito como ciência da vida social, mas o direito 
como ciência da lógica pura, divorciado da realidade humana; não a verdadeira justiça, que 
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é função da alma voltada para o mundo, mas um direito postiço, arrebicado, sabendo a palha 
seca e cheirando a naftalina de biblioteca. O juiz que, para a demonstração de ser a linha 
reta o caminho mais curto entre dois pontos, cita desde Euclides até os geômetras da quarta 
dimensão, acaba perdendo a crença em si mesmo e a coragem de pensar por conta própria. 
Dele jamais se poderá esperar uma solução cautamente pretoriana, um milímetro de avanço 
na evolução do direito, o mais insignificante esforço de adaptação das leis. O juiz deve ter 
alguma coisa de pelicano. A vida é variedade infinita, e nunca lhe assentam com irrepreen-
sível justeza as ‘roupas feitas’ da lei e os figurinos da doutrina. [...]” (HUNGRIA, Nelson. 
Comentários ao Código Penal. 4. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1958. v. I. Tomo I. p. 66-69)

Prezados empossados. O Tribunal Regional Federal da Quarta Re-
gião congratula-se com todos, e com cada um em particular, e dá-lhes 
as boas-vindas a esta grande família da Justiça Federal!

Sucesso, felicidade e parabéns por esta conquista, pois sabemos que 
ela não é exclusivamente pessoal, mas fruto da generosidade e do apoio 
de muitos, em especial dos seus parentes e amigos.

Finalizando, peço-lhes licença para citar John Fitzgerald Kennedy, 
35º presidente norte-americano, que, falando à nação, disse:

“Não pergunte o que o país pode fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelo 
país.”

Sejam juízes e, sobretudo, magistrados. Muito obrigado!
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Discurso*

Flavia Hora Oliveira de Mendonça**

Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, Desembargador Federal Carlos Eduardo Thompson Flores 
Lenz, em nome de quem cumprimento todos os membros da mesa e as 
demais autoridades presentes.

Cumprimento, ainda, os familiares e amigos e saúdo os novos cole-
gas juízes federais.

Dizer das dificuldades e do longo tempo dedicado ao estudo, das 
dúvidas em momentos de pouco otimismo, dos sacrifícios pessoais e 
profissionais é lugar-comum em discursos de posse, mas continuam 
algumas das expressões mais fidedignas daquilo que ainda sentimos, 
reflexos de uma conquista recente, seguramente a maior de nossas vi-
das profissionais. Não há, neste momento, como fugir de pronunciá-las, 
pois, ainda que recorrentes, são verdadeiras.

Com certeza, o alívio reconfortante da aprovação e o júbilo da con-
quista são compensadores, com sobras, dos sacrifícios despendidos ao 
longo da preparação, pois cada um agora empossado, em algum mo-
mento, imaginou exatamente este dia, quando, diante da Corte, assumi-

* Discurso proferido em nome dos 19 Juízes Federais Substitutos empossados em sessão solene realizada 
no TRF da 4ª Região em 06.09.2017.
** Primeira colocada no XVII Concurso Púbico para Provimento de Cargo de Juiz Federal Substituto da 4ª 
Região.
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ria um compromisso para toda a vida.
A dificuldade do concurso público para a magistratura do Tribunal 

Regional Federal da 4ª Região – certamente um dos certames mais di-
fíceis do país – nos enche de orgulho. Não um orgulho ruim, vaidoso, 
mas um sentimento positivo de valorizar o resultado obtido, fruto de 
sacrifícios de toda ordem, de incontáveis horas de leitura, estudos e, ao 
longo, algumas decepções e lágrimas. Isso, tenho certeza, repercutirá 
em nosso trabalho, na disciplina e no fervor com que exerceremos a 
magistratura e na forma como nos dedicaremos à causa da Justiça.

O estudo do Direito é, na maior parte do tempo, solitário. Mas o 
isolamento dos livros contrasta com o grupo considerável de pessoas 
que, diretamente, contribuiu para o aprendizado. Não vivemos sozinhos 
e, muito menos, construímos algo sozinhos. Neste momento solene de 
posse, tenham certeza absoluta, pais, mães, maridos, esposas, compa-
nheiros e companheiras, filhos, amigos, familiares em geral, terão re-
compensados os longos períodos de ausência. Certamente mais difícil 
do que conciliar o trabalho e o estudo foi furtar o precioso tempo de 
convivência com as pessoas que nos cercam. Horas que não voltarão, 
é verdade. Mas, como tudo na vida encontra seu ponto de equilíbrio, a 
recompensa começou a tomar forma no dia do resultado final e se con-
solidará ao longo de nossas vidas. A todas essas pessoas, nossa gratidão 
eterna, impagável e incomensurável.

Neste momento, releva agradecer a todos aqueles que tomaram parte 
no processo seletivo que nos conduziu ao dia de hoje. Inicialmente, à 
Banca Examinadora do XVII Concurso, composta pelo Excelentíssi-
mo Desembargador Victor Luiz dos Santos Laus, seu presidente, e pe-
los Excelentíssimos Desembargador Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle, 
Juiz Federal Danilo Pereira Júnior e Doutores Eroulths Cortiano Jr. 
e Diogo Nicolau Pítsica. Somos gratos, ainda, aos membros suplentes 
da Banca e aos competentes servidores deste Tribunal envolvidos na 
organização do certame.

Aqui, não poderia deixar de registrar a figura do Desembargador 
Otávio Roberto Pamplona, primeiro presidente daquela comissão. Sa-
bemos o quanto era querido por todos nesta Casa e como faz falta à 
Corte. A Sua Excelência, a nossa eterna gratidão.

Este grupo de empossados, que, ao longo do concurso, teve a inicia-
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tiva de se aproximar e dividir – além de valioso material de estudo – as 
expectativas, os medos e as ansiedades próprias de seres humanos tes-
tados em sua capacidade, mostrou-se, em minha singela opinião, prepa-
rado ao desempenho da nobre e desafiante missão de julgar.

Certamente a experiência será uma grande professora, e teremos a 
humildade de observar e aprender. Não estamos completamente pron-
tos, nem temos a pretensão de estar. Como disse Guimarães Rosa, “O 
real não está na saída nem na chegada: ele se dispõe para a gente é no 
meio da travessia”. Essa travessia, para nós, começa no dia de hoje.

Nos dias atuais, quando se reclama dos magistrados uma formação 
mais humanista e conhecimentos que extravasem o simples saber técni-
co, posso afirmar que chegam a este TRF juízes comprometidos com o 
bem-estar coletivo, conscientes de seu papel social e da repercussão do 
seu trabalho. Sabemos, porque é princípio enraizado em nossas mentes, 
que o processo é instrumento, e que, por trás de cada julgado, existem 
vidas diretamente afetadas, para melhor ou pior, a depender do que for 
por nós decidido.

Chegamos à magistratura federal em momento ímpar da história do 
Judiciário. Sobre o Poder recaem legítimas expectativas do povo brasi-
leiro, ansioso por ver efetivada a promessa de uma realização plena dos 
direitos e das garantias insertos na Constituição Federal há quase trinta 
anos. Não nos furtaremos a essa responsabilidade, e tenham certeza de 
que existe um compromisso sincero em aplicar o Direito com eficiên-
cia, razoabilidade, justeza e, quando necessário, destemor.

Percebemos, entretanto, movimentos externos, às vezes sutis, outras 
vezes mascarados sob a capa de reformas e outros pretextos nobres, que 
pretendem constranger o Poder Judiciário e embaraçar o livre exercício 
do seu mister. Não nos furtaremos a defender, quando instados a isso, 
as prerrogativas da magistratura nacional, não por uma simples e mes-
quinha luta corporativa, mas pela certeza de representar o Judiciário in-
dependente a garantia mais segura de proteção ao Estado Democrático 
de Direito e dos princípios tidos como relevantes e garantidores de uma 
sociedade melhor.

Senhor presidente, temos a consciência de que chegamos a um Tri-
bunal exemplar. Bem sabemos que, seja na qualidade dos serviços judi-
ciários, seja na eficiência da sua prestação, os objetivos do trabalho aqui 
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desenvolvido têm no atendimento do interesse público o seu escopo 
único e claro. Não por acaso, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região 
é constantemente premiado pelo Conselho Nacional de Justiça em va-
riados quesitos, tendo, na comunidade jurídica, um conceito extrema-
mente favorável, o qual, prezados colegas, temos a responsabilidade de 
ajudar a manter.

Esperamos, com sinceridade, a partir de nossas experiências profis-
sionais anteriores e do firme propósito de dedicar à magistratura nossa 
melhor força de trabalho, enquadrar-nos nesse modelo que fez do TRF4 
uma referência positiva no Poder Judiciário nacional.

Senhoras e senhores, assumimos um compromisso profissional, mas 
não uma atividade qualquer. Que o dia a dia dos processos (certamente, 
em grande quantidade) não nos furte do prazer de julgar. Talvez outras 
carreiras nos oferecessem vidas mais tranquilas, mas existe algo que 
nos atrai à magistratura: talvez alguns chamem de vocação, outros de 
pendor... Prefiro pensar que é uma verdadeira paixão.

Já dizia Graciliano Ramos (para nós, alagoanos, Mestre Graça): 
“Comovo-me em excesso, por natureza e por ofício. Acho medonho 
alguém viver sem paixões”.

Pela atenção, muito obrigada a todos.
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ACÓRDÃOS
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DIREITO ADMINISTRATIVO E
DIREITO CIVIL
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000151-35.2015.4.04.7200/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto

Apelante: Agência Nacional de Aviação Civil – Anac
Apelado: Ministério Público Federal

EMENTA

Embargos de declaração. Administrativo. Ação civil pública. 
Fiscalização da atividade de voo livre. Agência Nacional de Aviação 
Civil – Anac.

1. Como serviço aéreo privado, é proibida a venda de passeios de 
voo livre em caráter comercial e o transporte do público em geral, sem 
que se trate de esportistas ou alunos buscando aprender o desporto. 
Na prática, com o objetivo de vender um voo único, sem finalidade 
instrutiva, o serviço é simulado, fazendo constar o cliente como aluno 
interessado em se iniciar no esporte.

2. Anteriormente à criação da Anac, havia a ICA 100-3 do Decea, 
de 2002, regulamentando o uso do espaço aéreo quanto aos veículos 
ultraleves, e o RBHA 104 do DAC, de 2004, regulamentando sua 
operação. Tais regulamentos coexistiam e complementavam-se.

3. Em 2005, as atribuições do DAC foram transferidas à Anac, 
inclusive a fiscalização dos veículos ultraleves conforme previsto no 
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RBHA 104. Essa situação se manteve até 2012, quando a Anac editou 
a Portaria nº 231, em 15.05.2012. Nela, a agência revogou itens dos 
RBHA 101 e 104. Com isso, a Anac excluiu da ordem infralegal a 
regulamentação das operações, dos registros e da fiscalização de 
veículos ultraleves, tendo permanecido apenas as ICAs expedidas pelo 
Decea a respeito do uso do espaço aéreo por ultraleves.

4. A revogação do RBHA 104 pela Anac não lhe retira o poder/dever 
de fiscalizar atividade ilícita, qual seja, a exploração comercial de voos 
livres, em afronta à Lei nº 7.565/86 e às atribuições da agência.

5. Reconhecida a competência da Anac para fiscalizar as atividades 
de voo livre nas rampas localizadas em Florianópolis (nas Praias 
Mole, Rio Vermelho, Santinho, Brava e Lagoa da Conceição) e em 
Santo Amaro da Imperatriz (Morro Queimado), de modo a verificar o 
cumprimento da Lei nº 7.565/86.

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, acolher os embargos de declaração, nos termos do 
relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante 
do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2017.
Des. Federal Rogerio Favreto, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de ação civil 
pública ajuizada pelo Ministério Público Federal, objetivando que a 
Agência Nacional de Aviação Civil – Anac realize a fiscalização da 
atividade de voo livre remunerada – prática vedada expressamente por 
dispositivo legal (Lei nº 7.565/86), mas exercida livremente na Grande 
Florianópolis em diversas rampas de acesso.

Sobreveio sentença que julgou procedente o pedido para determinar 
a realização, pela Anac, de ações de fiscalização nas rampas localizadas 
em Florianópolis (nas Praias Mole, Rio Vermelho, Santinho, Brava 
e Lagoa da Conceição) e em Santo Amaro da Imperatriz (Morro 
Queimado), de modo a verificar o cumprimento da Lei nº 7.565/86 por 
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parte dos praticantes de voo livre, inclusive a atuação dos aeroclubes 
e das associações ali estabelecidos dedicados a essa atividade, quanto 
à vedação da comercialização de voos de tal natureza, aplicando as 
sanções legais e administrativas cabíveis caso constatada a infração.

Inconformada, a Anac interpôs recurso de apelação. Aduziu, 
preliminarmente, a ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal 
para a propositura da demanda, bem como a inadequação da via eleita, 
além da sua ilegitimidade passiva para responder à ação. Asseverou 
não ser viável que a autoridade da aviação civil regule todos os 
esportes aéreos, principalmente aqueles que envolvem grande risco e 
cujo estabelecimento de um nível de segurança adequado e aceitável 
inviabilizaria o exercício da própria atividade. Salientou que a atividade 
de serviço aéreo privado (operar asa delta, parapente, ultraleves) não 
necessita de autorização da Anac, não sendo possível à agência fiscalizar 
o serviço e impor sanção.

Esta Turma, no julgamento da apelação interposta pela Anac, deu 
provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSU-
AL CIVIL. AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL – ANAC. FISCALIZAÇÃO 
DA ATIVIDADE DE VOO LIVRE. POLÍTICAS PÚBLICAS. DETERMINAÇÃO PELO 
PODER JUDICIÁRIO. LIMITES ORÇAMENTÁRIOS. SEPARAÇÃO DOS PODERES. 
LOTAÇÃO OU DESLOCAMENTO DE SERVIDORES PÚBLICOS. IMPROCEDÊNCIA.

– O Ministério Público Federal possui, em tese, legitimidade para a propositura de 
ação civil pública que busca a proteção da segurança aeronáutica, bem como da vida e 
da integridade física dos praticantes de voo livre e dos usuários dos serviços prestados no 
âmbito dessa prática.

– Em face do princípio da separação dos poderes, insculpido como cláusula pétrea no 
artigo 2º da Constituição Federal, não há o Poder Judiciário, sem a devida comprovação de 
ofensa à ordem jurídica vigente, que se substituir ordinariamente ao administrador em seu 
papel de, avaliando os mais diversos aspectos que envolvem o implemento de determinadas 
ações administrativas, determinar ou influir na lotação de certo número de servidores em 
determinada unidade.

– A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/00) estabelece um limite 
prudencial de gastos com pessoal em seus artigos 18 e 19, que, no caso da União, é de 50% 
da receita corrente líquida (art. 2º da LRF).

– Medidas judiciais determinadoras de políticas públicas relacionadas à gestão de pessoal 
podem abrir porta sem limites para a superação do limite prudencial, o qual é essencial a 
uma sadia gestão fiscal, que constitui não um objetivo de governo, mas da sociedade, que 
a consagrou na Constituição Federal e em leis ordinárias.

– Não se ignora que, segundo o Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, em 
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situações excepcionais, pode determinar que a administração pública adote medidas asse-
curatórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais (como se dá com a 
segurança pública e de fronteiras), sem que isso configure violação do princípio da separação 
dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. A orientação do Supremo Tribunal 
Federal, todavia, é aplicável a situações excepcionais, não havendo como se afirmar que a 
situação específica dos Municípios de Florianópolis e Santo Amaro da Imperatriz é diversa 
da realidade das demais localidades do país.

– Em princípio, consubstancia ingerência do Poder Judiciário nas atribuições do Poder 
Executivo, com ofensa aos ditames dos arts. 2º, 21, III e XXII, e 144, caput e § 1º, todos 
da CF/88, na execução das políticas públicas e da lei orçamentária, decisão que imponha à 
administração atuação em determinadas áreas e em locais específicos do território nacional, 
com implicações na lotação, ou, quando menos, deslocamento de pessoal, subtraindo do 
administrador as atribuições em que investido.”

Contra o decisum, o Ministério Público Federal opôs embargos de 
declaração, alegando omissão no julgado e requerendo a atribuição de 
efeitos modificativos.

Em suas razões, defendeu o embargante que a principal questão 
que foi trazida pelo Ministério Público Federal para ser dirimida pelo 
Judiciário é se a Anac possui competência para fiscalizar o voo livre. 
Afirmou que não se discute no caso a forma como a Anac exerce sua 
competência, mas a existência da própria competência da agência, 
matéria que refoge ao âmbito de discricionariedade do órgão, pois 
decorre de lei, estando sujeita à apreciação pelo Poder Judiciário. 
Requereu pronunciamento judicial que afirme a competência da Anac 
para fiscalizar voo livre, inclusive no tocante à comercialização do 
voo de ultraleve, e a impossibilidade de comercialização do voo livre 
(ultraleve), à luz do artigo 177 da Lei nº 7.565/86, dos arts. 2º, 3º, 8º, 
X, XXXII e XXXV, e 42 da Lei nº 11.182/2005 e do artigo 11, VIII, do 
Decreto nº 5.731/2006.

Os aclaratórios foram acolhidos apenas para o fim de 
prequestionamento.

Irresignado, o MPF interpôs recurso especial, o qual foi acolhido e 
recebeu o nº 1.617.372-SC (2016/0199939-8) perante o STJ.

O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso, nos 
seguintes termos:

“ANAC. FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE VOO LIVRE. OMISSÃO QUANTO 
À ANÁLISE DE QUESTÕES IMPORTANTES AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. 
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA NOVO JULGAMENTO DOS EMBARGOS 
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DE DECLARAÇÃO. 1. Existindo na petição recursal alegação de ofensa ao art. 1.022 do 
CPC/2015, a constatação de que o tribunal de origem, mesmo após a oposição de embar-
gos declaratórios, não se pronunciou sobre pontos essenciais ao deslinde da controvérsia 
autoriza o retorno dos autos à instância ordinária para novo julgamento dos aclaratórios 
opostos. 2. Nesse contexto, deve ser dado provimento ao recurso especial para determinar o 
retorno dos autos ao tribunal de origem para que se manifeste sobre a matéria articulada nos 
embargos de declaração, em face da relevância da omissão suscitada. 3. Recurso especial 
provido, determinando o retorno dos autos à corte de origem, para novo julgamento dos 
embargos de declaração.”

Retornaram os autos, para novo julgamento dos embargos de 
declaração opostos pelo MPF (evento 15 deste processo eletrônico).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Trata-se de embargos 
de declaração opostos pelo Ministério Público Federal visando à 
obtenção de pronunciamento judicial que afirme a competência da 
Anac para fiscalizar voo livre, inclusive no tocante à comercialização 
do voo de ultraleve, e a impossibilidade de comercialização do voo 
livre (ultraleve), à luz do artigo 177 da Lei nº 7.565/86, dos arts. 2º, 3º, 
8º, X, XXXII e XXXV, e 42 da Lei nº 11.182/2005 e do artigo 11, VIII, 
do Decreto nº 5.731/2006.

É importante salientar que os presentes embargos de declaração já 
foram submetidos a julgamento por esta Turma, o qual foi anulado por 
acórdão do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.617.372- SC), em 
razão de omissão acerca especificamente da competência da Anac para 
a fiscalização das atividades de voo livre. É sobre tal ponto que deve 
a Turma neste momento se pronunciar, conforme o voto condutor do 
Recurso Especial nº 1.617.372- SC:

“Merece prosperar a irresignação.
Em embargos de declaração, o Ministério Público Federal requereu a manifestação 

acerca do seguinte ponto:
‘No caso em tela, a principal questão que foi trazida pelo Ministério Público Federal 

para ser dirimida pelo Judiciário é se a Anac possui competência para fiscalizar o voo livre. 
E, quanto a essa questão central, o voto condutor foi completamente omisso.

Veja-se que o que motivou o ajuizamento da ACP foi exatamente o entendimento da 
Anac externado em ofício encaminhado ao MPF, acostado no Evento 1 – OFIC6, de que 
não possui competência para fiscalizar o voo livre. Para melhor ilustrar, transcrevo a con-
clusão contida no ofício da Anac em relação ao questionamento feito pelo MPF quanto à 
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sua competência para fiscalizar o voo livre (ultraleves):
‘10. Diante desse quadro, informa-se que as atividades de voo livre não se encontram 

sob a égide da regulação da Anac.’
Na petição inicial, o MPF deixa claro que o objetivo da ACP é assentar a competência 

fiscalizatória da Anac para o voo livre, competência negada pela agência e que tem deixado 
a atividade sem qualquer tipo de fiscalização, pois o Comando da Aeronáutica igualmente 
não fiscaliza a atividade, porque entende que a atribuição é da Anac, conforme resposta do 
V Comando Aéreo Regional contida no Evento 1 – OFIC5.’ (fls. 161-162, e-STJ)

A corte de origem, contudo, ao julgar os aclaratórios, não se manifestou em relação ao 
ponto, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto à questão, por ausência 
de prequestionamento.

Dessa forma, justifica-se o retorno dos autos à origem para novo julgamento dos acla-
ratórios.”

Discute-se aqui, portanto, se cabe à Anac a fiscalização ou não das 
atividades de voo livre, devendo a Turma, conforme determinação 
expressa do STJ, pronunciar-se quanto à matéria.

Isto é, é perfeitamente possível que a competência de agir da Anac seja 
declarada pelo Judiciário sem que isso interfira na sua independência em 
razão da separação de poderes, uma vez que tal pronunciamento decorre 
da interpretação legal, a qual é exatamente o papel do Poder Judiciário. 
O que não se mostra possível, conforme consignado no julgamento da 
apelação interposta pela Anac, é que o Judiciário determine como a 
administração deve realizar sua missão, pois esse é justamente o campo 
da discricionariedade administrativa.

De fato, cabe ao Judiciário determinar que a administração possui 
o dever de atuar, quando possível depreender-se da lei que essa 
atribuição lhe compete. Não é admissível isentar a administração 
de qualquer forma de controle externo, mormente quando esta age 
em desconformidade com o ordenamento jurídico. Isso porque, do 
contrário, estaria a sociedade como um todo à mercê da vontade livre 
da administração de exercer aquilo que é desejado e isentar-se de suas 
atribuições indesejadas, sem que se pudesse obrigá-la a cumprir um 
dever que decorre de lei.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ENSINO SUPERIOR. PÓS-GRA-

DUAÇÃO. RESIDÊNCIA MÉDICA. OFERECIMENTO DE ALOJAMENTO E ALI-
MENTAÇÃO PELO PODER PÚBLICO DURANTE O PERÍODO DA RESIDÊNCIA 
(AUXÍLIOS IN NATURA). LEI Nº 6.932/81. DIREITO À TUTELA JURISDICIONAL 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 99

QUE ENVOLVE A ADEQUAÇÃO DOS PROVIMENTOS JUDICIAIS. TUTELA ESPE-
CÍFICA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 461, § 1º, DO CPC. CONVERSÃO EM MEDIDA 
QUE GARANTA RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. AUXÍLIO EM PECÚNIA. 
1. Trata-se de recurso especial em que se discute se a Secretaria de Saúde do Estado do 
Rio Grande do Sul tem o dever legal de oferecer alojamento e alimentação aos residentes 
de Medicina e, em não o fazendo, se é cabível a conversão da obrigação em pecúnia. 2. É a 
seguinte a redação do art. 4º, § 4º, da Lei nº 6.932/81: ‘As instituições de saúde responsáveis 
por programas de residência médica oferecerão aos residentes alimentação e moradia no 
decorrer do período de residência’. 3. Há limites para a discricionariedade administrativa, 
especialmente quando o dispositivo legal é peremptório a respeito da obrigatoriedade no 
fornecimento de alojamento e alimentação. 4. Se o poder público insiste em desconsiderar 
a norma, fazendo dessa previsão letra morta, caberá controle e intervenção do Judiciário, 
uma vez que, nesses casos, deixa-se o critério da razoabilidade para adentrar-se a seara da 
arbitrariedade, fato que, em último grau, caracteriza a omissão como ilegal. 5. A partir do 
momento em que opta pela inércia não autorizada legalmente, a administração pública 
sujeita-se ao controle do Judiciário da mesma forma que estão sujeitas todas as demais 
omissões ilegais do poder público, tais como aquelas que dizem respeito à consecução de 
políticas públicas (v., p. ex., STF, AgR no RE 410.715/SP, rel. Min. Celso de Mello, Segunda 
Turma, DJU 03.02.2006). 6. É óbvio que o Judiciário não tem o condão de determinar que 
a Secretaria de Estado competente forneça pontualmente moradia e alimentação (i.e., de 
forçar que esse órgão crie um mecanismo bastante para atender a um residente específico), 
pois isso seria contrariar uma premissa pragmática inafastável, qual seja, a de que o ma-
gistrado, no exercício de sua função, não possui condições para avaliar, no nível macro, as 
condições financeiro-econômicas de certo estado-membro para viabilizar tal e qual política 
de assistência. 7. Contudo, a simples inexistência de previsão legal para conversão de au-
xílios que deveriam ser fornecidos in natura em pecúnia não é suficiente para obstaculizar 
o pleito recursal, pois é evidente que se insere no direito constitucional individual à tutela 
jurisdicional (art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República vigente) a necessidade de 
que a prestação jurisdicional seja adequada. 8. É por isso que o Código de Processo Civil, 
em seu art. 461, § 1º, dispõe que, na impossibilidade de tutela específica, é dado ao Poder 
Judiciário determinar medidas que garantam um resultado prático equivalente – ou mes-
mo que convertam a obrigação em perdas e danos. 9. Na inicial, a recorrente pede que os 
magistrados fixem um percentual sobre a bolsa de estudos em substituição ao dever estatal 
de prestação de alojamento e alimentação. Nada obstante, esta instância especial não tem 
poderes para analisar questões fático-probatórias para auxiliar a fixação desses valores, sob 
pena de violação à Súmula nº 7 desta Corte Superior. 10. Recurso especial provido, deter-
minando o retorno dos autos à origem a fim de que lá seja determinado um valor razoável 
que garanta um resultado prático equivalente ao que determina o art. 4º, § 4º, da Lei nº 
6.932/81.” (REsp 200600184883, Mauro Campbell Marques, STJ – Segunda Turma, DJE 
data: 15.06.2009, RSTJ vol.: 00215, pg.: 00311)

Em resumo: ao descumprir obrigação legal, a administração 
apropria-se, indiretamente, de função do Poder Legislativo, infringindo 
o princípio da separação de poderes. Ao julgar, cabe ao Judiciário 
restabelecer a ordem legal, a partir de apreciação técnica, considerando 
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o ordenamento jurídico e dele extraindo a correta interpretação legal, 
o que pode vir a determinar a existência de uma obrigação por parte 
da administração, decorrente de lei. Ao declarar a existência dessa 
obrigação, o Judiciário não desrespeita a separação de poderes, mas 
a protege e a reforça.

Passo então ao exame dos embargos de declaração interpostos pelo 
MPF, nos limites determinados pelo STJ no julgamento do Recurso 
Especial nº 1.617.372- SC, para suprir omissão quanto à competência 
da Anac relativamente à fiscalização de veículos ultraleves e atividade 
de voo livre.

No ponto, tem-se, por um lado, o argumento da Anac de que ela não 
teria absorvido a totalidade das competências anteriormente atribuídas 
ao antigo DAC, e de que, por força da Lei nº 7.565/86, a regulamentação 
da utilização do espaço aéreo brasileiro é de competência do Comando 
da Aeronáutica, por intermédio do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (Decea). Afirma que as disposições que tratam de operação 
de veículos de voo livre (asas-delta e parapentes) já estão reguladas 
e disciplinadas por força das instruções do Comando da Aeronáutica 
(ICA 100-3 e ICA 100-12), sendo que a ação civil pública não é via 
adequada para obrigar a agência a substituir ou impor regulação para 
determinado serviço aéreo.

Sustenta ainda que a atividade de voo livre (asas-delta e parapentes) 
consiste em uma prática desportiva não convencional, realizada por 
conta e risco de seus praticantes (semelhante, por exemplo, à prática 
de “kite surf” ou “bungee jump”), e não objeto de regulação por parte 
da Anac. O uso desses veículos é realizado para a prática de esporte, 
ou para sua instrução de uso. Afirma que a autoridade que o Código 
Brasileiro de Aeronáutica menciona no caso diz respeito ao Comando 
da Aeronáutica, uma vez que as atividades e os procedimentos 
relacionados ao controle do espaço aéreo são de competência exclusiva 
do Decea, e não da Anac.

Afirma que, em razão dos elevados riscos inerentes aos esportes 
de voo livre, não seria possível a sua fiscalização pela Anac. Sustenta, 
outrossim, que, segundo o art. 178 do Código Aeronáutico, “os 
proprietários ou operadores de aeronaves destinadas a serviços aéreos 
privados, sem fins comerciais, não necessitam de autorização para suas 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 101

atividades aéreas”. Logo, não deveria caber à Anac a fiscalização de 
atividade que não requer a sua autorização. Os aparelhos em questão, 
segundo a agência, possuem natureza desportiva, e não aeronáutica, e 
não são por ela certificados.

Argumenta que a agência realizou, realiza e continuará realizando 
ações fiscalizatórias sobre as associações denominadas aeroclubes, em 
função de seu envolvimento em atividades de instrução, e não por seus 
membros praticarem voos de turismo ou desportivos.

Por sua vez, questiona o Ministério Público Federal a possibilidade 
de que a Anac venha a optar por revogar a RBH 104, que regulamentava 
a matéria, deixando lacuna, mas, mesmo afirmando sua competência 
para revogar a regulamentação da matéria atinente a voos livres, não 
aceite sua competência para fiscalizar a atividade. Sustenta que a 
mesma legislação (Lei 11.182/05) que instituiu a Anac extinguiu, por 
consequência, o DAC – Departamento Nacional de Aviação Civil, 
transferindo todas as atribuições do antigo departamento para a agência.

Afirma o MPF que, ainda que o Poder Judiciário não defina medidas 
concretas de fiscalização, isso não impede o julgamento de procedência 
parcial do pedido para declarar a competência de fiscalização da Anac 
para fiscalizar o voo livre e determinar, genericamente, o seu dever de 
fiscalizar.

Com efeito.
O Código Brasileiro de Aeronáutica, em seus arts. 177-179, dispõe 

sobre serviços aéreos privados, dentre os quais se enquadram as 
atividades aéreas de recreio e as desportivas, in verbis:

“Art. 177. Os serviços aéreos privados são os realizados, sem remuneração, em benefício 
do próprio operador (artigo 123, II), compreendendo as atividades aéreas:

I – de recreio ou desportivas;
II – de transporte reservado ao proprietário ou operador da aeronave;
III – de serviços aéreos especializados, realizados em benefício exclusivo do proprietário 

ou operador da aeronave.
Art. 178. Os proprietários ou operadores de aeronaves destinadas a serviços aéreos 

privados, sem fins comerciais, não necessitam de autorização para suas atividades aéreas 
(artigo 14, § 2º).

§ 1º As aeronaves e os operadores deverão atender aos respectivos requisitos técnicos e 
a todas as disposições sobre navegação aérea e segurança de voo, assim como ter, regular-
mente, o seguro contra danos às pessoas ou bens na superfície e ao pessoal técnico a bordo.

§ 2º As aeronaves de que trata este artigo não poderão efetuar serviços aéreos de 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017102

transporte público (artigo 267, § 2º).
Art. 179. As pessoas físicas ou jurídicas que, em seu único e exclusivo benefício, se 

dediquem à formação ou adestramento de seu pessoal técnico poderão fazê-lo mediante a 
anuência da autoridade aeronáutica.”

Como se vê, o voo livre se enquadra nessa hipótese. Como serviço 
aéreo privado, é proibida a venda de passeios de voo livre em caráter 
comercial e o transporte do público em geral, sem que se trate de 
esportistas ou alunos buscando aprender o desporto. Na prática, com a 
finalidade de vender um voo único, sem finalidade instrutiva, o serviço 
é simulado, fazendo constar o cliente como aluno interessado em se 
iniciar no esporte.

No plano infralegal, a regulamentação da matéria atinente aos veículos 
ultraleves divide-se em dois aspectos, cada qual com um órgão regulador 
diverso. Primeiramente, tem-se a operação de veículos ultraleves, com 
regras atinentes ao seu uso, registro e fiscalização (anteriormente sob 
a vigência do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 
nº 104 – RBHA 104, atualmente revogado, editado pelo DAC, o qual 
pertencia ao Comando da Aeronáutica até sua extinção, quando se criou 
a Anac, com iguais atribuições). Em segundo lugar, há o regramento 
específico acerca das normas de espaço aéreo, que não se confunde 
com o anterior, tratando de quais espaços aéreos poderão ser utilizados, 
dos horários permitidos, etc., sendo de competência do Comando da 
Aeronáutica, especificamente do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo – Decea.

Há que se referir, a título de contextualização, que, anteriormente 
à criação da Anac em 2005, tanto o DAC – Departamento de Aviação 
Civil quanto o Decea – Departamento de Controle do Espaço Aéreo 
pertenciam ao Comando da Aeronáutica, complementando-se e não se 
confundindo entre si. Logo, as regulamentações expedidas por um não 
supriam aquelas elaboradas pelo outro, o que é, inclusive, expressamente 
mencionado na ICA 100-3, do Decea.

Tal situação alterou-se com a edição da Lei nº 11.182/05, a qual 
criou a Agência Nacional de Aviação Civil – Anac. Nos termos da 
mencionada lei, a Anac é entidade integrante da administração pública 
federal indireta, submetida a regime autárquico especial, vinculada ao 
Ministério da Defesa, à qual cabe exercer a competência da União de 
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regular e fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura 
aeronáutica e aeroportuária.

Ao longo da lei, há menções expressas à transferência de atribuições 
do extinto DAC à Anac, com a exceção do controle do espaço aéreo 
brasileiro:

“Art. 8º Cabe à Anac adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 
público e para o desenvolvimento e o fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáu-
tica e aeroportuária do País, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, competindo-lhe: (...)

II – representar o País junto aos organismos internacionais de aviação civil, exceto nos 
assuntos relativos ao sistema de controle do espaço aéreo e ao sistema de investigação e 
prevenção de acidentes aeronáuticos; (...)

XXI – regular e fiscalizar a infraestrutura aeronáutica e aeroportuária, com exceção das 
atividades e dos procedimentos relacionados com o sistema de controle do espaço aéreo e 
com o sistema de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos; (...)

§ 6º Para os efeitos previstos nesta lei, o Sistema de Controle do Espaço Aéreo Brasileiro 
será explorado diretamente pela União, por intermédio do Comando da Aeronáutica, ou por 
entidade a quem ele delegar. (...)

Art. 42. Instalada a Anac, fica o Poder Executivo autorizado a extinguir o Departa-
mento de Aviação Civil – DAC e as demais organizações do Comando da Aeronáutica que 
tenham tido a totalidade de suas atribuições transferidas para a Anac, devendo remanejar 
para o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão todos os cargos comissionados 
e as gratificações alocados aos órgãos extintos e às atividades absorvidas pela agência.”

Assim, tínhamos, anteriormente à criação da Anac, a ICA 100-3 
do Decea, de 2002, regulamentando o uso do espaço aéreo quanto aos 
veículos ultraleves, e o RBHA 104 do DAC, de 2004, regulamentando 
sua operação. Tais regulamentos coexistiam e complementavam-se. 
Em 2005, as atribuições do DAC foram transferidas à Anac, inclusive 
a fiscalização dos veículos ultraleves, conforme previsto no RBHA 
104. O espaço aéreo, na verdade, jamais foi atribuição do DAC, e, 
portanto, jamais integrou a esfera de responsabilidades da Anac. Essa 
situação se manteve até 2012, quando a Anac editou a Portaria nº 231, 
em 15.05.2012. Nela, a Anac revogou itens dos RBHA 101 e 104. 
Com isso, a Anac excluiu da ordem infralegal a regulamentação das 
operações, dos registros e da fiscalização de veículos ultraleves, tendo 
permanecido apenas as ICAs expedidas pelo Decea a respeito do uso do 
espaço aéreo por ultraleves.

Houve, a partir de então, uma lacuna na regulamentação da Lei nº 
11.182/05, no que diz respeito aos veículos ultraleves, e, portanto, à 
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prática do voo livre. Isto é, diferentemente do que afirma a Anac, no 
sentido de que as ICAs suprem satisfatoriamente a regulamentação da 
matéria, e que isso seria justificado no fato de que a Lei nº 11.182/05, 
ao criar a agência, excluiu dela antiga atribuição do DAC no controle 
do espaço aéreo, tem-se, na verdade, que tal responsabilidade sempre 
pertenceu ao Decea, que todas as atribuições do DAC foram repassadas 
à Anac e que as ICAs e os RBHA se complementavam, a ponto de terem 
sido concebidos para coexistirem. Não restou regulamentada a matéria 
atinente à operação de veículos ultraleves, a respeito de seu uso, seu 
registro e sua fiscalização, portanto, desde a edição da Portaria nº 231, 
em 15.05.2012.

Conforme trazido aos autos pelo Ministério Público Federal, a venda 
de passeios em voo livre na modalidade voo duplo, com instrutor, 
mesmo proibida por lei, é prática amplamente difundida, a ponto de 
usuários participarem dessas atividades com total desconhecimento de 
sua ilegalidade e dos riscos inerentes a esse serviço.

Essa situação de lacuna, conforme bem aponta o MPF, afronta 
disposição legal e não deve contar com a conivência de quem teria o 
dever de fiscalizar. A revogação do RBHA 104 pela Anac não lhe retira 
o poder/dever de fiscalizar atividade ilícita, qual seja, a exploração 
comercial de voos livres, em afronta à Lei nº 7.565/86 e às atribuições 
da agência.

A propósito, veja-se o teor do art. 8º da Lei nº 11.182/05, acerca das 
competências da Anac:

“Art. 8º Cabe à Anac adotar as medidas necessárias para o atendimento do interesse 
público e para o desenvolvimento e o fomento da aviação civil, da infraestrutura aeronáu-
tica e aeroportuária do País, atuando com independência, legalidade, impessoalidade e 
publicidade, competindo-lhe:

(...)
X – regular e fiscalizar os serviços aéreos, os produtos e processos aeronáuticos, a 

formação e o treinamento de pessoal especializado, os serviços auxiliares, a segurança da 
aviação civil, a facilitação do transporte aéreo, a habilitação de tripulantes, as emissões de 
poluentes e o ruído aeronáutico, os sistemas de reservas, a movimentação de passageiros e 
carga e as demais atividades de aviação civil;

XI – expedir regras sobre segurança em área aeroportuária e a bordo de aeronaves 
civis, porte e transporte de cargas perigosas, inclusive o porte ou transporte de armamento, 
explosivos, material bélico ou de quaisquer outros produtos, substâncias ou objetos que 
possam pôr em risco os tripulantes ou passageiros ou a própria aeronave, ou, ainda, que 
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sejam nocivos à saúde;
(...)
XIII – regular e fiscalizar a outorga de serviços aéreos;
XIV – conceder, permitir ou autorizar a exploração de serviços aéreos;
XV – promover a apreensão de bens e produtos aeronáuticos de uso civil, que estejam 

em desacordo com as especificações;
XVI – fiscalizar as aeronaves civis, seus componentes, equipamentos e serviços de 

manutenção, com o objetivo de assegurar o cumprimento das normas de segurança de voo;
(...)
XXX – expedir normas e estabelecer padrões mínimos de segurança de voo, de desem-

penho e eficiência, a serem cumpridos pelas prestadoras de serviços aéreos e de infraes-
trutura aeronáutica e aeroportuária, inclusive quanto a equipamentos, materiais, produtos 
e processos que utilizarem e serviços que prestarem;

(...)
XXXII – regular, fiscalizar e autorizar os serviços aéreos prestados por aeroclubes, 

escolas e cursos de aviação civil;
(...)
XXXV – reprimir infrações à legislação, inclusive quanto aos direitos dos usuários, e 

aplicar as sanções cabíveis; (...)”

Afirma a Anac que a atividade do voo livre não se enquadra dentro de 
seu âmbito, mas seria de competência do Comando da Aeronáutica. No 
entanto, observa-se do tratamento legal que todas as questões alheias à 
aviação militar e ao espaço aéreo foram incluídas como aviação civil, 
sob a responsabilidade, portanto, da Anac.

Ademais, a Anac recentemente editou o RBAC-E nº 94/2017, 
tratando sobre aeromodelos (popularmente chamados de drones). Não 
há motivo para considerarem-se os veículos aeromodelos como aviação 
civil sujeitos à regulamentação da Anac e não se impor semelhante 
tratamento aos veículos ultraleves. Também não há motivo para entender 
que ultraleves dizem respeito exclusivamente ao uso do espaço aéreo, 
quando se trata de uma forma de aviação civil.

A própria Anac reconhece a sua responsabilidade de realizar ações 
fiscalizatórias sobre as associações denominadas aeroclubes – mas 
apenas em função de seu envolvimento em atividades de instrução, e 
não por seus membros praticarem voos de turismo ou desportivos.

No entanto, no momento em que se utilizam veículos ultraleves 
para o transporte de pessoas, evidencia-se a necessidade de fiscalização 
pela agência, em razão do dever de “conceder, permitir ou autorizar a 
exploração de serviços aéreos”, de “regular, fiscalizar e autorizar os 
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serviços aéreos prestados por aeroclubes, escolas e cursos de aviação 
civil” e de “reprimir infrações à legislação, inclusive quanto aos direitos 
dos usuários, e aplicar as sanções cabíveis”. Ademais, não é apenas 
a segurança de quem contrata o serviço ilegal que corre risco com a 
exploração livre da atividade, mas também de quem se encontra no 
solo, mormente quando se trata de praias com ampla frequentação de 
turistas e locais.

Não desconheço que a atuação do Poder Judiciário deve ser excepcio-
nal na regulação das políticas públicas (conforme jurisprudência do 
STF). Contudo, não se trata de deliberação sob esse plano, mas de 
verificação ou não do poder/dever da autarquia de fiscalizar determinadas 
atividades, a fim de evitar o desvio de finalidade da legislação incidente.

Nesse plano, não é faculdade do órgão administrativo a escolha de 
suas competências na gestão pública, mas sim o que a lei definir para 
tanto. Ou seja, não se trata de ato discricionário para agir ou não em 
determinada fiscalização, mas da execução do comando normativo 
vigente para determinado assunto.

Nesse sentido, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM 
PROVEDORA DE ÁGUA. ART. 2º DA LEI Nº 4.229/1963, QUE ESTABELECE A 
COMPETÊNCIA DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS 
– DNOCS. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE, PONDERANDO A RESPEITO DA OBSER-
VÂNCIA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E 
DO DIREITO À VIDA, DETERMINOU A RECUPERAÇÃO DA BARRAGEM. FUN-
DAMENTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE CONSTITUCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO 
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REVISÃO DO ACÓRDÃO A QUO. ART. 
105, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. 1. Trata-se de agravo regimental em 
que se discute o conhecimento de recurso especial interposto contra acórdão do TRF da 5ª 
Região, proferido em sede de ação civil pública, o qual determinou ao Departamento Na-
cional de Obras Contra as Secas – DNOCS a recuperação de barragem provedora de água. 
2. No caso, o tribunal de origem externou seu entendimento apoiado em fundamentação 
constitucional, consignando que: ‘O controle de políticas públicas pelo Judiciário é de 
caráter excepcional e não poderá ser levado a cabo quando se estiver diante de possível 
ofensa à separação de poderes. O maltrato ao princípio da separação de poderes se dá ao 
instante no qual é desprestigiada a discricionariedade da administração, existente quando 
esta possui possibilidade de escolher entre o atuar e o não atuar. No caso, não vislum-
bro essa liberdade de agir por dois motivos. O primeiro deles está na Lei 4.229/63, com 
alteração da Lei 10.204/2001, cujo art. 2º, III, dispõe: ‘elaborar projetos de engenharia 
e executar obras públicas de captação, acumulação, condução, distribuição, proteção e 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 107

utilização de recursos hídricos, em conformidade com a Política e o Sistema Nacional 
de Gerenciamento de Recursos Hídricos, de que trata a Lei nº 9.433, de 1997’. Trata-se, 
então, de lei que, no que concerne ao objeto da causa, impõe ao demandado competência 
de atuar. Em segundo lugar, a hipótese versa sobre mínimo existencial, porquanto água é 
substância imprescindível à subsistência da humanidade, sendo de importância inexcedível 
no semiárido nordestino. Está-se aqui diante do mínimo vital, a gravitar em torno do direito 
à vida (art. 5º, caput, CF), a justificar a intervenção do Judiciário na seara das políticas 
públicas’. 3. Percebe-se do acórdão recorrido que a determinação judicial de recuperação 
da ‘Barragem de Poço Branco’ foi necessária em razão de omissão da autarquia estadual em 
exercer sua competência, o que poderia resultar em violação ao direito à vida assegurado 
no art. 5º, caput, da Constituição Federal de 1988. O aparente conflito entre as normas 
constitucionais analisadas pelo tribunal de origem (separação de poderes e direito à vida) 
foi, claramente, resolvido com a ponderação dos interesses e dos princípios pertinentes 
ao caso concreto. Essa fundamentação não pode ser revisada em sede de recurso especial 
sem que haja interpretação do alcance das normas constitucionais aplicáveis à solução da 
controvérsia, daí porque o recurso especial não deve ser conhecido. 4. Agravo regimental 
não provido.” (AGRESP 201001612492, Benedito Gonçalves, STJ – Primeira Turma, DJE 
data: 10.08.2011)

Isto é, não se pretende a interferência judicial na estrutura e no 
modo de atuação da autarquia federal, pois isso poderia adentrar nos 
limites de outro poder. O que se busca é a verificação da existência 
de responsabilidade legal na vigilância e na fiscalização de voo livre, 
inclusive no tocante à comercialização do voo de ultraleve, sem 
qualquer determinação do modus operandi ou de qualquer outra forma 
de agir administrativamente.

E, nesse plano, a legislação já referida manteve nas atribuições da 
Anac a permissão e a autorização de serviços aéreos prestados por 
aeroclubes, escolas e cursos de aviação civil, bem como a fiscalização 
do exercício regular dessas atividades e o sancionamento por eventuais 
desvios, como no caso de exploração com fins comerciais, em desacordo 
com as atividades de instrução e prática de voos de turismo ou atividade 
desportiva.

Ora, é ainda mais necessário o provimento judicial no sentido de 
confirmar a competência da Anac para a fiscalização da exploração 
comercial do voo livre quando esta afirma que, em razão dos elevados 
riscos inerentes a tal esporte, não seria possível a sua fiscalização. Não 
se pode admitir a lógica de que, quanto maior o risco, menor o dever do 
Estado de tutelar a segurança do cidadão.

Reitero que, no caso concreto, não se combate a prática regular 
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do desporto. O objetivo da presente ação é afirmar a competência de 
fiscalização da atividade por parte da Anac, para coibir a venda de 
passeios sem a finalidade de instrução do esporte para quem não tem 
ciência da ilegalidade da sua exploração comercial. Isto é, tutela-se a 
segurança do público em geral, pessoas que não assumiram o risco do 
desporto e acreditam tratar-se de prática segura.

Ademais, a fiscalização por parte da Anac acaba representando 
verdadeira medida voltada a resguardar a própria administração pública 
em eventual ação de ressarcimento por acidentes ou danos sofridos, 
pois os interessados na prática do voo livre estarão cientes dos riscos.

Diante desse quadro, suprindo omissão no julgamento do acórdão, 
por determinação do STJ no julgamento do REsp nº 1.617.372-SC, 
impõe-se o reconhecimento da competência da Anac para fiscalizar 
as atividades de voo livre, nos termos do pedido realizado em petição 
inicial quando da interposição da presente ação civil pública, mantendo-
se o entendimento de que cabe à Anac fixar a sistemática de atuação da 
fiscalização, já decidido por esta Turma quando do julgamento realizado 
em 02.12.2005.

Cabe ainda ao Ministério Público a possibilidade de requisição 
de informações à Anac acerca das fiscalizações e de seus resultados, 
conforme artigo 8º, § 1º, da Lei nº 7.347/85, e a requisição das medidas 
corretivas necessárias.

Assim, entendo que devem ser acolhidos os embargos de declaração 
e julgados parcialmente procedentes os pedidos da ação civil pública, 
com fundamento no art. 269, I, do CPC, para reconhecer a competência 
da Anac para a fiscalização das atividades de voo livre nas rampas 
localizadas em Florianópolis (nas Praias Mole, Rio Vermelho, Santinho, 
Brava e Lagoa da Conceição) e em Santo Amaro da Imperatriz (Morro 
Queimado), de modo a verificar o cumprimento da Lei nº 7.565/86 por 
parte dos praticantes de voo livre.

Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, na 
forma da fundamentação.
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5018862-68.2013.4.04.7100/RS

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

Apelantes: Instituto Chico Mendes de Conservação da
Biodiversidade – ICMBio

União – Advocacia-Geral da União
Federação da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul – Farsul

Apelada: Lisiane Becker
Advogado: Dr. Ricardo Athanásio Felinto de Oliveira

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Administrativo. Ação popular. Cabimento. Agravo retido. Plantio 
de organismos geneticamente modificados – zonas de amortecimento 
em unidades de conservação. Decreto 5.950/2006. Resoluções Conama 
13/1990 e 428/2010. Perda de objeto inexistente. Aplicação do Código 
Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul às unidades 
federais que se encontram no estado, considerando a maior proteção 
ao ambiente ecologicamente equilibrado.

1. É cabível ação popular que busca o afastamento de norma de 
efeitos concretos – Decreto nº 5.950/2006, na medida em que altera 
limites territoriais de zona de amortecimento de unidade de conservação 
para plantio de sementes transgênicas.

2. É desnecessária a elaboração de perícia, quando se tem questão 
de direito, qual seja, a manutenção dos limites mais amplos de proteção 
às unidades de conservação federais situadas no estado, enquanto 
não definidas as zonas de amortecimento de cada uma das unidades e 
aprovado ou alterado o seu plano de manejo. Agravo retido improvido.

3. A superveniente revogação do ato legislativo atacado não esvazia 
o objeto da demanda, ausente, na hipótese, controle abstrato sobre a 
constitucionalidade/inconstitucionalidade do ato normativo.

4. Mantêm-se hígidos o debate e a pretensão de proteção ao meio 
ambiente, que se vê prejudicado concretamente com a edição de 
normativos que aviltam uma maior proteção às unidades de conservação 
que se encontram ainda sem definição de suas zonas de amortecimento 
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e plano de manejo.
5. O limite de 10 quilômetros (anteriormente previsto na Resolução 

13/1990 do Conama) é mantido para as unidades de conservação 
localizadas no Estado do Rio Grande do Sul, em razão da incidência 
do Código Estadual do Meio Ambiente, que possui determinação nesse 
sentido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, negar provimento às apelações, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 21 de junho 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 popular ajuizada por Lisiane Becker em face da União Federal e 
do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio 
em que são discutidas a constitucionalidade e a legalidade dos efeitos 
concretos do artigo 1º, incisos I, II e III, do Decreto nº 5.950/2006, que 
reduziu as zonas de amortecimento das unidades de conservação de 10 
km, nos termos da Resolução nº 13/90 do Conama, para 500, 800 e 5.000 
metros, para o plantio respectivo de soja geneticamente modificada, 
algodão geneticamente modificado sem parente silvestre na unidade 
de conservação e o mesmo algodão com ancestral direto ou parente 
silvestre na unidade de conservação, bem como dispensou a autorização 
do órgão ambiental e o licenciamento prévio do administrador da 
unidade de conservação para intervenção nessas áreas.

Processado o feito, sobreveio sentença que confirmou a medida 
liminar e julgou parcialmente procedente a ação popular para:

“(a) reconhecer que não se aplicam às unidades federais de conservação situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul os limites previstos no art. 1º do Decreto 5.950/06 e que de-
vem prevalecer, quanto ao plantio e ao cultivo de organismos geneticamente modificados 
nas áreas de entorno e nas zonas de amortecimento daquelas unidades de conservação, as 
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regras (licenciamento prévio pelo órgão ambiental competente mediante autorização do 
responsável pela unidade de conservação) e os limites espaciais (raio de 10 quilômetros) 
do art. 55 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul – Lei nº 
11.520/2000, até que seja definida a zona de amortecimento de cada unidade de conservação 
(na forma dos arts. 2º, XVIII, e 25 da Lei 9.985/00, quando cabível) e até que seja aprovado 
ou alterado o plano de manejo de cada unidade de conservação (na forma dos arts. 2º, XVII, 
e 27 da Lei 9.985/00) para estabelecer as condições e os limites em que poderão ser intro-
duzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas áreas que alcancem ou 
circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul;

(b) determinar aos réus que adotem as providências competentes para que essa restrição 
seja observada, respeitada e fiscalizada (a partir de 1º de junho de 2009), inclusive quanto à 
exigência de licenciamento mediante prévia autorização do responsável pela administração 
da unidade de conservação, para plantio, cultivo ou utilização de organismos geneticamente 
modificados naquelas áreas de entorno e zonas de amortecimento das unidades federais 
de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul, até que seja definida a zona de 
amortecimento de cada unidade de conservação (na forma dos arts. 2º, XVIII, e 25 da Lei 
9.985/00, quando cabível) e até que seja aprovado ou alterado o plano de manejo de cada 
unidade de conservação para estabelecer as condições e os limites em que poderão ser 
introduzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas áreas que alcancem 
ou circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio Grande do 
Sul (na forma dos arts. 2º, XVII, e 27 da Lei 9.985/00);

(c) condenar a parte vencida ao pagamento dos encargos da sucumbência.”

Recorre o ICMBio (evento 3 – APELAÇÃO98). Sustenta, 
inicialmente, a perda do objeto da ação, tendo em vista que a legislação, 
além de alterar a zona de amortecimento de 10 km para 3 km, passou 
a determinar a necessidade de autorização do gestor da unidade de 
conservação nos empreendimentos situados na faixa de 3 km das 
unidades que não tiverem zona de amortecimento prevista no plano 
de manejo. Aduz que, embora a Constituição Federal estabeleça que 
a competência para legislar é concorrente, não pode o estado impor 
atuação de órgão federal. Infere que sua atividade fiscalizadora não 
está adstrita a limite físico do entorno, uma vez que seu poder de 
polícia poderá ser exercido fora da unidade de conservação, quando 
houver risco de dano aos recursos naturais da unidade. Refere que, pelo 
previsto na antiga Resolução do Conama nº 13/1990, se a atividade não 
causa impacto à unidade de conservação, não é necessária a anuência 
do gestor da unidade. Requer seja declarada a perda do objeto da ação, 
em razão da superveniência da Resolução Conama 428/2010, que 
revogou a Resolução Conama 13/1990, e, alternativamente, caso não 
seja acolhido o primeiro pedido, pugna pela adoção do limite territorial 
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de 3 km previsto na Resolução Conama 428/2010.
Apela a União (evento 3 – APELAÇÃO102). Em sede preliminar, 

requer o exame do agravo retido interposto contra a decisão que indeferiu 
a produção de prova pericial. Sustenta o não cabimento da ação popular, 
visto que a autora não se reporta a fato específico que seja lesivo ao 
patrimônio público ou ao meio ambiente, mas pede genericamente pelo 
afastamento dos efeitos do Decreto nº 5.950/2006. Aponta a ocorrência 
de perda do objeto da ação, pela alteração da legislação de regência 
da matéria, que passou a determinar a necessidade de autorização do 
gestor da unidade de conservação nos empreendimentos na faixa de 
3 km daquelas unidades que não possuírem zona de amortecimento 
prevista no plano de manejo. No mérito, refere que o cerne da discussão 
posta em apreço paira sobre as zonas de amortecimento, ou seja, sobre 
as regiões situadas no entorno das unidades de conservação ambiental. 
Aduz que os cultivares de soja e algodão tiveram sua análise de risco 
realizada pela CTNBio, que é a comissão competente para executar 
tais atividades, bem como que, como as culturas de soja e de algodão 
são autógamas, não há necessidade de isolamento espacial de 10 km, 
conforme solicitado pela autora da presente ação, sendo suficientes as 
dimensões estabelecidas no Decreto nº 5.950/06. Alega que a Resolução 
Conama 13/90 possuía uma previsão genérica sobre a autorização 
de atividade que pudesse afetar a biota, pois era condicionada à 
necessidade de prévia licença do órgão ambiental competente, bem 
como à autorização do órgão responsável pela administração da unidade 
de conservação – ao contrário da nova resolução, a antiga previsão 
propiciava risco de instalação de atividade potencialmente poluidora 
no raio de 10 km das zonas de amortecimento, até que fosse concedida a 
autorização. Infere que o Decreto nº 5.950/06 apenas limitou, de forma 
objetiva, os limites territoriais em que, até análise e estudo específico, 
a realização de nenhum tipo de atividade será permitida. Requer seja 
apreciado o agravo retido (evento 3 – AGRETID83) e acolhidas as 
preliminares suscitadas, ou, alternativamente, caso superadas, pede pela 
improcedência do pedido veiculado pela autora, com a consequente 
condenação desta ao pagamento de honorários advocatícios em favor 
da União.

Recorre a Farsul (evento 3 – APELAÇÃO103), referindo que 
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a sentença foi ultra petita, já que o magistrado de origem concedeu 
mais do que pleiteado pela autora, ao fundamentar sua decisão na Lei 
Estadual nº 11.520/00, que não é aplicável ao caso concreto, haja vista 
que a presente demanda versa sobre unidades de conservação federais, 
devendo, portanto, ser declarada nula na parte que excede ao pedido 
inicial. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, uma vez que 
o juízo de origem não oportunizou a manifestação das partes quanto 
aos argumentos da Lei nº 11.520/00 suscitados pelo Ministério Público 
Federal na última petição acostada aos autos. Sustenta que a ação 
popular tem como pressuposto a ocorrência de prejuízos, o que não 
restou comprovado pela apelada. Aduz que a presente ação objetiva a 
defesa de interesses ideológicos pessoais defendidos pela autora, que 
fundamentou a interposição da ação em análise e afirmações vazias de 
conteúdo e desacompanhadas de provas. Refere que, restando silente o 
plano de manejo, somente quando a CTNBio entender pela necessidade 
de licenciamento ambiental para realização da atividade é que serão 
aplicadas as disposições da Resolução Conama nº 428/2010, sendo que, 
nas unidades que não possuem plano de manejo, prevalecem as faixas 
limites estabelecidas no Decreto nº 5.950/2006 para o plantio de soja e 
algodão geneticamente modificados. Requer a anulação da sentença de 
origem, ante seu caráter ultra petita, ou, alternativamente, a decretação 
da nulidade ou da improcedência da ação popular.

Sem contrarrazões, vieram os autos a esta Corte para julgamento.
O Ministério Público Federal (evento 4 – PARECER1) sustenta que 

o agravo retido interposto pela União não merece provimento, diante 
da prescindibilidade da prova pericial no presente feito, que versa 
sobre matéria de direito. Opina o MPF sobre as preliminares suscitadas 
pelos apelantes. Quanto ao cabimento de ação popular, refere que o 
dano causado pela redução das zonas de amortecimento das unidades 
de conservação do Estado do Rio Grande do Sul determinada pelo 
Decreto nº 5.950/2006 constitui fato concreto passível de ser discutido 
por meio de ação popular. Refere que não houve perda do objeto da 
ação, visto que, embora revogada a Resolução Conama 13/1990, a 
inconstitucionalidade do decreto permanece. No tocante à alegação feita 
pela Farsul, de que a sentença teria sido ultra petita, há correlação entre 
o pedido veiculado pela autora e o dispositivo da sentença, bem como 
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a utilização de lei estadual na fundamentação não é suficiente para a 
anulabilidade da sentença, já que ao julgador cabe decidir de acordo com 
as normas que, em sua concepção, são pertinentes ao caso concreto. No 
mérito, refere o MPF que o Decreto nº 5.950/2006 é inconstitucional. 
A alegação de inconstitucionalidade do decreto é fundamentada por 
diversos motivos, dentre eles o de que a liberação prevista no art. 1º do 
decreto não poderia ter sido concedida em inobservância às necessárias 
zonas de amortecimento das unidades de conservação e sem considerar 
seus respectivos planos de manejo, bem como o tratamento privilegiado 
dispensado aos organismos geneticamente modificados, pois o decreto 
permite o plantio específico dessa cultura, o que é inexplicável, se 
considerada a maior lesividade causada pelos agrotóxicos empregados 
para o cultivo de transgênicos. O parecer do Ministério Público Federal 
é pelo desprovimento do agravo retido interposto pela União, das 
apelações e do reexame necessário.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Luís Alberto d’Azevedo Aurvalle: Eis o 
teor da sentença recorrida:

“No entender deste juízo, o deslinde deste feito, agora de forma exauriente, deve se dar 
no mesmo sentido do entendimento esposado pelo brilhante juiz condutor do feito, quando 
da apreciação da liminar requerida nos presentes autos, Dr. Cândido Alfredo Silva Leal 
Júnior, momento em que inclusive as partes que integram o polo passivo já haviam ofer-
tado a resposta que entendiam cabível. Neste ínterim, reproduzem-se excertos das razões 
de decidir lançadas pelo eminente colega, ora adotadas como razões de decidir condutoras 
do presente feito, tanto no que diz respeito à análise das preliminares quanto no que diz 
respeito à resolução do mérito propriamente dito, in verbis:

‘13 – Sobre a preliminar de inépcia da petição inicial (fls. 50), foi dito pela União que 
a petição inicial não indicaria o ato lesivo que estaria sendo impugnado. Entretanto, lendo 
a petição inicial e a respectiva emenda, verifico que ela preenche a técnica processual, 
indicando o que a autora busca (pedido) e seus fundamentos (causa de pedir). É certo que 
a petição inicial da autora não se restringe aos termos jurídicos e àquele linguajar jurídico 
convencional. Com certeza a petição vai além disso, iniciando com citação da Carta de 
Pero Vaz de Caminha, passando pela enumeração de ciclos econômicos vivenciados pelo 
Brasil e outras questões não jurídicas (mas muito) relevantes para compreensão da lide e 
equacionamento do que está em jogo nesta ação popular. Isso não torna viciada nem inepta 
a petição inicial. Ao contrário, a petição inicial é revestida de linguagem e argumentação 
não jurídicas que tornam prazerosa e ilustrativa sua leitura, especialmente considerando que 
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o mundo não se limita às questões da técnica jurídica. As figuras de linguagem utilizadas 
e a própria linguagem viva e eloquente empregada pela autora estão muito longe de tornar 
a petição inicial inepta ou recheada exclusivamente por questões ideológicas. O ato lesivo 
está suficientemente indicado, a pretensão da autora está suficientemente exposta, a defesa 
dos réus foi possível e eventuais acréscimos não jurídicos feitos pela autora estão muito 
longe de desqualificar a peça jurídica que apresentou. Ao contrário, apenas a enriquecem, 
mostrando a relevância de seus argumentos e tornando menos árida sua leitura. Por isso, 
rejeito a preliminar de inépcia da petição inicial.

14 – Sobre a preliminar de descabimento da ação popular pela não comprovação da 
ilegalidade ou lesividade (fls. 51-54), comprovar que o ato impugnado é lesivo ou ilegal 
constitui o mérito da ação popular. Logo, essa é questão que pode ser provada no curso da 
instrução processual, na forma do devido processo legal. Não se exige, como no mandado 
de segurança, que a prova seja documental e pré-constituída. É possível que as provas 
sejam feitas no curso da instrução. O que é essencial é que a petição inicial indique os 
fundamentos do pedido de anulação do ato impugnado. Ou seja, a petição inicial deve 
indicar os motivos pelos quais o ato é lesivo ou ilegal. Ora, isso consta da petição inicial, 
que indica os motivos pelos quais a autora entende inválido o ato impugnado. Logo, não 
há inépcia da petição inicial e a ação popular se mostra cabível, ao menos em tese. Se 
ela é procedente ou não, é questão de mérito e como tal deverá ser tratada na sentença. O 
mesmo se diga quanto à prova da lesão ao patrimônio público (fls. 98-110). Por isso, rejeito 
essa preliminar de descabimento da ação popular.

15 – Sobre a preliminar de impossibilidade jurídica do pedido e o consequente descabi-
mento da ação popular (fls. 92-98), o cabimento da presente ação popular está evidenciado 
pelos argumentos trazidos pela autora (fls. 09-16) e pelo Ministério Público Federal (fls. 
190-192). Com certeza, a ação popular não seria viável se o pedido principal se confun-
disse com aquilo que deve ser veiculado em ação direta de inconstitucionalidade. Com 
certeza, a ação popular não é sucedâneo da ação direta de inconstitucionalidade. Mas 
a ação popular se presta para que o cidadão busque controlar os atos da administração 
pública que ponham em risco algum valor legalmente protegido, como é o caso do meio 
ambiente, que a Constituição Federal diz ser direto de todos, inclusive das gerações futuras 
(art. 225 da CF/88). Aliás, tomo de empréstimo as palavras da autora na petição inicial 
para justificar o cabimento desta ação civil pública: ‘Talvez as pessoas não compreendam, 
mas elas não são proprietárias dessa natureza para dela usar, gozar e fruir. Nós somos 
apenas usufrutuários vitalícios, enquanto os nus-proprietários serão sempre aqueles que 
não nasceram. Prejudicar nossas unidades de conservação em nome do modismo da hora 
é fruto de uma consciência nanica, de uma falta de patriotismo e senso cívico’ (fls. 04, 
grifei). A emenda à petição inicial proposta pelo Ministério Público Federal e prontamente 
aceita pela autora popular afastou qualquer dúvida que se tivesse sobre o cabimento desta 
ação popular, esclarecendo sobre seu objetivo e seu pedido. Além disso, o art. 225, caput, 
da CF/88 diz que o meio ambiente é direito de todos, e o art. 225, § 1º, da CF/88 reforça 
a obrigação dos poderes públicos de respeitarem e fazerem efetivo esse direito de todos. 
O art. 5º, XXXV, da CF/88 diz que ‘a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário 
lesão ou ameaça a direito’. Ora, se o cidadão tem direito ao meio ambiente equilibrado, é 
necessário que lhe seja assegurada ação para proteger esse direito. Esse meio processual 
veio previsto no art. 5º, LXXIII, da CF/88: ‘qualquer cidadão é parte legítima para propor 
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ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o 
Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico 
e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 
da sucumbência’ (grifei). A ação popular é cabível porque, do contrário, a autora estaria 
privada, como ‘qualquer cidadão’ que é, do seu direito constitucional a um meio ambiente 
equilibrado. Se alega ocorrência de danos ambientais às unidades federais de conservação 
por conta da liberação de plantio de sementes transgênicas nas áreas de entorno e nas 
zonas de amortecimento destas, com certeza tem direito de ação contra o poder público 
para fazer valer o direito de todos, gerações presentes e futuras, ao equilíbrio ambiental. Os 
precedentes citados pela autora e pelo MPF são suficientes como argumentos de autoridade 
para demonstrar, se alguma dúvida ainda restar, quanto ao cabimento desta ação popular. 
Por isso, rejeito essa preliminar.

16 – Sobre a preliminar de falta de interesse de agir (fls. 162-165), a autora tem interesse 
de agir como ‘qualquer cidadão’ (art. 5º, LXXIII, da CF/88). Na condição de cidadão, tem 
direito ao meio ambiente equilibrado e pode buscar o Poder Judiciário, pela utilização de 
ação popular, para restabelecer eventual direito que tenha sido violado pelo poder público. 
A prestação jurisdicional buscada com a ação popular é útil e necessária para a autora. É 
útil porque os efeitos concretos que postula (restabelecimento da zona de amortecimento 
de 10 quilômetros nas unidades federais de conservação neste estado) atenderiam àquilo 
que a autora entende necessário para a proteção ambiental. É necessária porque, sem a 
ação popular, a autora não teria outro instrumento de proteção desse direito. Por isso, rejeito 
essa preliminar.

17 – FUNDAMENTAÇÃO: PEDIDO DE LIMINAR. Sobre o pedido de liminar, a 
autora pediu seu deferimento para ‘cessar os danos causados às unidades de conservação 
brasileiras, por meio da suspensão da eficácia do art. 1º do Dec. 5.950/2006, restabele-
cendo, por repristinação ou analogia, o art. 2º da Res. Conama 13/90’ (item 1, de fls. 29). 
Posteriormente, com a emenda à petição inicial, ficou definido que o alcance desse pedido 
estaria restrito às unidades federais de conservação do Estado do Rio Grande do Sul (fls. 
75-79 e 84). Examinando o que pediu a autora, parece a este juízo que ela pretende: (a) o 
reconhecimento de que deve ser observado nas unidades federais de conservação situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul o previsto no artigo 2º da Resolução Conama 13/90 e afastada 
a aplicação do previsto no artigo 1º do Decreto 5.950/06, isto é, ‘nas áreas circundantes das 
unidades de conservação, em um raio de dez quilômetros, qualquer atividade que possa 
afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão ambiental competente’, 
especificamente quanto ao plantio de sementes transgênicas ou ao cultivo de organismos 
geneticamente modificados nessas áreas de entorno das unidades de conservação; (b) a 
determinação aos réus para que adotem as providências competentes para que isso seja 
observado e respeitado, inclusive quanto à exigência de licenciamento mediante prévia 
autorização do responsável pela administração da unidade de conservação para que sejam 
cultivados ou utilizados organismos geneticamente modificados naquelas áreas de entorno. 
Passo ao exame desses pedidos, como segue.

18 – Sobre a alegação de vedação da liminar, foi alegado que a liminar estaria legal-
mente vedada por ser satisfativa e esgotar o objeto da ação. Entretanto, esse argumento é 
afastado com base em precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, decidindo 
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questão semelhante à presente: ‘PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. PLANTIO DE 
SOJA TRANSGÊNICA. ÁREAS DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO E RESPECTIVAS 
ZONAS DE AMORTECIMENTO. ASTREINTES. 1 – A suposta violação ao art. 1º, § 3º, da 
Lei 8.437/1992, proibição do deferimento de medida liminar que esgote o objeto do processo, 
no todo ou em parte, somente se sustenta nas hipóteses em que o retardamento da medida 
não frustrar a própria tutela jurisdicional (...)’ (TRF4ªR, AI nº 2006.04.00.030510-0/RS, 
rel. Desa. Marga Inge Barth Tessler, D.E. 25.03.08). Portanto, não está vedada a concessão 
de medida liminar nesta ação popular porque, do contrário, a própria prestação jurisdicio-
nal se veria frustrada: o autor popular tem direito à ação popular, inclusive com a tutela 
de urgência para dar conta das situações de risco iminente ou de perigo da demora. É essa 
a situação dos autos, não sendo possível negar ao autor o direito à liminar, que, aliás, já 
espera há mais de um ano, considerando o ajuizamento da ação ter ocorrido em 27.11.07 e 
somente nesta data estar sendo examinado, por ter sido relegado para momento posterior 
à resposta dos réus, submetidos a prazo privilegiado de contestação. Por isso, reconheço 
que não há vedação à concessão de liminar no caso dos autos, desde que presentes os 
pressupostos legais.

19 – Sobre a verossimilhança do direito, as partes discutem a aplicabilidade ao caso 
concreto dos limites previstos no art. 1º do Decreto 5.950/06. A autora entende que são 
inconstitucionais os limites estabelecidos por esse decreto para permitir o plantio de or-
ganismos geneticamente modificados na área de entorno de unidades de conservação (so-
mente sendo possível plantio de organismos geneticamente modificados a, no mínimo, 10 
quilômetros das unidades de conservação), enquanto os réus entendem que deve prevalecer 
aquela regulamentação (é possível o plantio dos organismos geneticamente modificados nos 
locais não limitados pelo decreto). Para compreender a origem da controvérsia, é preciso 
identificar a origem da norma discutida.

Inicialmente, tínhamos o art. 2º da Resolução Conama 13/90, determinando que, ‘nas 
áreas circundantes das unidades de conservação, em um raio de dez quilômetros, qualquer 
atividade que possa afetar a biota deverá ser obrigatoriamente licenciada pelo órgão 
ambiental competente’ (caput), sendo que esse licenciamento ‘só será concedido mediante 
autorização do responsável pela administração da unidade de conservação’ (parágrafo 
único).

Posteriormente, cumprindo o comando constitucional do art. 225, § 1º, III, da CF/88, 
foi instituído o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (Lei 9.985/00), 
que, naquilo que interessa à presente decisão, exigiu a definição das zonas de amortecimento 
e impôs a adoção de planos de manejo para essas unidades de conservação.

As zonas de amortecimento foram legalmente definidas como sendo essenciais à unidade 
de conservação, consistindo no ‘entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades 
humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas, com o propósito de minimizar os 
impactos negativos sobre a unidade’ (art. 2º, XVIII, da Lei 9.985/00). A definição dessas 
zonas de amortecimento não ficou ao critério do poder público, mas foi imposta legalmente: 
‘as unidades de conservação, exceto Área de Proteção Ambiental e Reserva Particular do 
Patrimônio Natural, devem possuir uma zona de amortecimento e, quando conveniente, 
corredores ecológicos’ (art. 25, caput, da Lei 9.985/00), sendo que ‘o órgão responsável pela 
administração da unidade estabelecerá normas específicas regulamentando a ocupação e 
o uso dos recursos da zona de amortecimento e dos corredores ecológicos de uma unidade 
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de conservação’ (art. 25, § 1º, da Lei 9.985/00). Ou seja, conforme o desenho legal do sis-
tema nacional de unidades de conservação, não bastaria a definição do espaço territorial 
próprio à unidade de conservação, sendo também necessário que a área de entorno fosse 
considerada e sofresse as restrições que as autoridades ambientais viessem a estabelecer 
(§ 1º do art. 25 da Lei 9.985/00).

Mas a disciplina das unidades de conservação não se limitou a isso. Também foi 
legalmente determinado que as unidades de conservação deveriam adotar um plano de 
manejo, legalmente definido como ‘documento técnico mediante o qual, com fundamento 
nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, se estabelece o seu zoneamento e 
as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive 
a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade’ (art. 2º, XVII, da 
Lei 9.985/00). Foi exigido que ‘as unidades de conservação devem dispor de um Plano de 
Manejo’ (art. 27, caput, da Lei 9.985/00), sendo que ‘o Plano de Manejo deve abranger a 
área da unidade de conservação, sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, 
incluindo medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e social das 
comunidades vizinhas’ (§ 1º), e que, ‘na elaboração, atualização e implementação do Plano 
de Manejo das Reservas Extrativistas, das Reservas de Desenvolvimento Sustentável, das 
Áreas de Proteção Ambiental e, quando couber, das Florestas Nacionais e das Áreas de 
Relevante Interesse Ecológico, será assegurada a ampla participação da população resi-
dente’ (§ 2º). Ou seja, além de impositiva a adoção do plano de manejo (caput), foi dito que 
ele abrangeria a zona de amortecimento (§ 1º) e que em sua elaboração seria assegurada a 
participação da população residente (§ 2º).

No silêncio da legislação, discutia-se se era possível o plantio de organismos genetica-
mente modificados na área de entorno das unidades de conservação. Tentando resolver a 
questão, foi editada a MP 327/06, posteriormente convertida na Lei 11.460/07, que dispôs 
sobre o plantio de organismos geneticamente modificados em unidades de conservação e 
nas respectivas áreas de amortecimento.

No que interessa à presente decisão, duas alterações relevantes foram feitas na Lei 
9.985/00. Na primeira delas, foi dito que o plano de manejo da respectiva unidade de con-
servação poderia permitir o plantio e o cultivo de organismos geneticamente modificados 
nas zonas de amortecimento das unidades de conservação: ‘o Plano de Manejo poderá 
dispor sobre as atividades de liberação planejada e cultivo de organismos geneticamente 
modificados nas Áreas de Proteção Ambiental e nas zonas de amortecimento das demais 
categorias de unidades de conservação, observadas as informações contidas na decisão 
técnica da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio sobre: I – o registro de 
ocorrência de ancestrais diretos e parentes silvestres; II – as características de reprodução, 
dispersão e sobrevivência do organismo geneticamente modificado; III – o isolamento re-
produtivo do organismo geneticamente modificado em relação aos seus ancestrais diretos 
e parentes silvestres; e IV – situações de risco do organismo geneticamente modificado à 
biodiversidade’ (nova redação do art. 27, § 4º, da Lei 9.985/00). Ou seja, ficava permitido 
que o plano de manejo de cada unidade de conservação, considerando as peculiaridades 
e as características daquela unidade de conservação, decidisse a respeito do plantio e 
do cultivo de organismos geneticamente modificados na zona de amortecimento daquela 
unidade de conservação. Incluída a permissão no plano de manejo, era possível o cultivo.

Certamente essa inclusão da permissão no plano de manejo demanda tempo, discussões 
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e estudos mais detalhados. Não bastaria apenas decidir pela inclusão ou pela proibição, 
sendo imperioso que fossem ouvidos os interessados e que a decisão fosse tomada a partir 
de critérios técnicos que privilegiassem a proteção ambiental (afinal, essa é a finalidade 
da unidade de conservação da natureza). Como não se queria esperar por esses estudos e 
discussões, desde já se incluiu uma norma transitória e excepcional no sistema nacional 
de unidades de conservação, dispondo que ‘o Poder Executivo estabelecerá os limites para 
o plantio de organismos geneticamente modificados nas áreas que circundam as unidades 
de conservação até que seja fixada sua zona de amortecimento e aprovado o seu respecti-
vo Plano de Manejo’ (nova redação do art. 57-A da Lei 9.985/00). Ou seja, delegou-se ao 
presidente da República, por simples decreto executivo provisório (‘até que isso e aquilo’), 
que permitisse o plantio de organismos geneticamente modificados (e apenas eles) nas áreas 
circundantes às unidades de conservação.

Pois bem, com base nesse permissivo legal introduzido pela MP 327/06 e pela Lei 
11.460/07, o presidente da República editou o Decreto 5.950/06, estabelecendo que, a partir 
de 1º de novembro de 2006 e ‘até que seja definida a zona de amortecimento e aprovado o 
Plano de Manejo da unidade de conservação’, estariam vigentes as seguintes regras:

‘Art. 1º – Ficam estabelecidas as faixas limites para os seguintes organismos geneti-
camente modificados nas áreas circunvizinhas às unidades de conservação, em projeção 
horizontal a partir do seu perímetro, até que seja definida a zona de amortecimento e 
aprovado o Plano de Manejo da unidade de conservação:

I – quinhentos metros para o caso de plantio de soja geneticamente modificada, evento 
GTS40-3-2, que confere tolerância ao herbicida glifosato;

II – oitocentos metros para o caso de plantio de algodão geneticamente modificado, 
evento 531, que confere resistência a insetos; e

III – cinco mil metros para o caso de plantio de algodão geneticamente modificado, 
evento 531, que confere resistência a insetos, quando existir registro de ancestral direto 
ou parente silvestre na unidade de conservação.

Parágrafo único. O Ministério do Meio Ambiente indicará as unidades de conservação 
onde houver registro de ancestral direto ou parente silvestre de algodão geneticamente 
modificado, evento 531, com fundamento no zoneamento proposto pela Empresa Brasileira 
de Pesquisa Agropecuária – Embrapa.

Art. 2º – Os limites estabelecidos no art. 1º poderão ser alterados diante da apresenta-
ção de novas informações pela Comissão Técnica Nacional de Biossegurança – CTNBio.’

Ainda que aparentemente a lei pudesse, em tese, permitir o plantio de organismos 
geneticamente modificados em áreas circundantes a unidades de conservação, é certo que 
isso não poderia ser liberado de forma indiscriminada por decreto executivo que tenha 
desconsiderado a exigência de zona de amortecimento da unidade de conservação e as 
normas previstas no respectivo plano de manejo. A cláusula ‘até que’ constante do decreto, 
abrindo exceção transitória às regras sistemáticas que regem nacionalmente as unidades de 
conservação, torna juridicamente nula a permissão contida no art. 1º do Decreto 5.950/06, 
ainda que o presidente da República tivesse autorização legal para estabelecer aqueles 
limites, por ofensa às normas do art. 225 da Constituição Federal pertinentes à proteção 
ambiental, como segue.

Primeiro, a inconstitucionalidade decorre da sistemática utilizada com a cláusula ‘até 
que’. O decreto executivo estabelece os limites e autoriza o plantio (art. 1º), e depois prevê 
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normas para corrigir eventuais desvios que tenham ocorrido (art. 2º). Ora, é incompatível 
com a proteção ambiental e com o dever de preservação da qualidade de vida e da higidez 
dos ecossistemas que o poder público autorize ou permita algo sobre o que ainda não tem 
segurança ou certeza. Na situação dos autos, não parece existir nenhum risco urgente que 
motivasse a dispensa da cautela própria da precaução ambiental: se não se tem certeza se 
danos graves podem ser causados, não se libere a atividade enquanto a certeza não existir. 
É inviável liberar ‘até que’ (art. 1º), ainda que se estabeleça que poderão ser alterados 
os limites conforme ‘novas informações’  do órgão técnico apropriado (art. 2º). Ora, se o 
próprio decreto sabe que ‘novas informações’  poderão surgir, se o próprio decreto sabe 
que as regras poderão ser alteradas pelo plano de manejo e se nenhuma situação de rele-
vante interesse público justifica a liberação imediata e provisória do cultivo de organismos 
geneticamente modificados naqueles espaços especialmente protegidos de unidades de con-
servação, então é certo que o estabelecimento de limites foi prematuro e que a precaução se 
impõe. Recorro às palavras claras da autora para demonstrar a desconsideração quanto ao 
princípio da precaução: ‘os princípios da precaução e da prevenção foram sepultados pela 
transcrita norma, pois primeiro se plantam transgênicos nos raios reduzidos, para, depois, 
se definir a zona de amortecimento e o plano de manejo (art. 1º, caput). Assim, primeiro as 
unidades de conservação sofrem os danos ambientais dessa intervenção antrópica, para 
depois se definirem os limites com bases científicas. Soa óbvio que o indigitado dispositivo 
faz tabula rasa do art. 225 da Constituição Federal e representa um dos mais emblemáticos 
retrocessos em política ambiental da história brasileira’ (fls. 18, grifei).

Segundo, a inconstitucionalidade decorre do tratamento privilegiado dispensado aos 
organismos geneticamente modificados, em detrimento das culturas convencionais, por 
exemplo. Isso foi muito bem apanhado pela autora: ‘Salta aos olhos, ainda, que esse re-
gime de exceção tenha sido estabelecido apenas para os transgênicos, não para as plantas 
comerciais comuns, mostrando sem pudores a submissão brasileira ao lobby de multina-
cionais do ramo, preocupadas com seus resultados financeiros, sem nenhum interesse na 
preservação de nossos biomas’ (fls. 19). Realmente, nada de relevante foi trazido pelos réus 
nas informações preliminares que justificasse um tratamento privilegiado aos organismos 
geneticamente modificados. Parece que a norma foi feita de forma especial e excepcional 
para permitir especial e excepcionalmente o plantio e o cultivo de organismos geneticamente 
modificados naquelas áreas de amortecimento de unidades de conservação, o que a torna 
viciada por desvio de finalidade.

Terceiro, o Decreto 5.950/06 desconsidera as zonas de amortecimento legalmente de-
finidas e o plano de manejo legalmente imposto às unidades de conservação: ‘até que seja 
definida a zona de amortecimento e aprovado o Plano de Manejo da unidade de conserva-
ção’ da parte final do caput do art. 1º. Ora, ainda que o art. 57-A da Lei 9.985/00 (na nova 
redação dada pela Lei 11.460/07) tivesse pretendido autorizar o presidente da República 
a desconsiderar aqueles instrumentos de proteção ambiental (plano de manejo e zona de 
amortecimento), é certo que a estrutura das unidades de conservação deve ser preservada 
e o sistema legalmente instituído para ter alcance nacional (Lei 9.985/00) não pode sofrer 
exceções e retalhos provisórios, ao sabor dos interesses dominantes no momento.

Quarto, porque a edição da norma excepcional e transitória viola o dever do poder 
público de proteger o meio ambiente, positivado nos incisos I e II do § 1º do art. 225 da 
Constituição Federal. Efetivamente, o poder público tem dever constitucional de ‘preservar 
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e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e 
dos ecossistemas’ (inciso I) e ‘preservar a diversidade e a integridade do patrimônio ge-
nético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e à manipulação de material 
genético’ (inciso II). No tocante às unidades de conservação da natureza, isso deve ser 
feito a partir da respectiva legislação (Lei 9.985/00), que instituiu um sistema nacional 
para reger essas instituições, prevendo mecanismos relevantes como a definição de zonas 
de amortecimento e a adoção de planos de manejo. Não é possível desconsiderar esses 
instrumentos genéricos e sistemáticos, a pretexto de dar conta de interesses momentâneos 
ainda não definitivamente resolvidos. Se não se tem certeza da inexistência de riscos às 
unidades de conservação, não se podem abrir exceções transitórias à política nacional das 
unidades de conservação. Se isso é feito, com risco (ainda que desconhecido ou oculto) aos 
processos ecológicos e ao patrimônio genético nacional, tem-se conduta do poder público 
que deixa de observar deveres constitucionais (incs. I e II do § 1º do art. 225 da CF/88).

Quinto, porque a edição da norma transitória e excepcional do art. 1º do Decreto 5.950/06 
também viola a estrutura constitucional das unidades de conservação da natureza (art. 225, 
§ 1º, III, da CF/88). Um decreto executivo não pode alterar as regras de aproveitamento 
econômico de zonas de amortecimento de unidades de conservação nem abrir exceções 
ao sistema nacional de unidades de conservação legalmente instituído a partir do manda-
mento constitucional. O poder público tem obrigação constitucional de ‘definir, em todas 
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente 
protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, vedada 
qualquer utilização que comprometa a integridade dos atributos que justifiquem sua pro-
teção’ (art. 225, § 1º, III, da CF/88, grifei). Ora, as exceções transitórias pretendidas pelo 
art. 1º do Decreto 5.950/06, ainda que pretensamente tenham amparo no art. 57-A da Lei 
9.985/00, são inconstitucionais porque: (a) desconsideram componente específico e essencial 
ao espaço territorial especialmente protegido (plano de manejo e zona de amortecimento); 
(b) alteram utilização da zona de amortecimento sem lei específica, já que o conteúdo con-
tido no Decreto 5.950/06 deveria ser veiculado especificamente pela lei em sentido formal; 
(c) não há comprovação de que a utilização dada à zona de amortecimento pelo Decreto 
5.950/06 não ‘comprometa a integridade dos atributos que justificam sua proteção’, tanto 
que está previsto que os limites ou a permissão poderão ser alterados pela definição da zona 
de amortecimento ou pela aprovação do plano de manejo (art. 1º do Decreto 5.950/06), 
ou por ‘novas informações’ (art. 2º do Decreto 5.950/06). Ora, se a Constituição Federal 
exige do poder público a definição de espaços especialmente protegidos (com os respectivos 
componentes), que somente podem ser alterados por lei específica, e se foi editada legislação 
instituindo um sistema nacional de unidades de conservação da natureza, é certo que não 
se pode aceitar que sejam abertas exceções provisórias ou temporárias quanto à utilização 
daqueles espaços constitucionalmente protegidos, sob pena de afronta do poder público ao 
seu dever constitucional de preservação ambiental (art. 225, § 1º, III, da CF/88).

Sexto, porque, enquanto não se tiver certeza científica quanto à inocência do plantio 
e do cultivo de organismos geneticamente modificados nas proximidades de unidades de 
conservação da natureza, não é possível descaracterizar essa atividade como ‘atividade 
potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente’  para fins de 
ser exigido o estudo prévio e público de impacto ambiental de que trata o art. 225, § 1º, 
IV, da Constituição Federal. Como dito no parecer do Ministério Público Federal, ‘como é 
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inerente a toda tecnologia nova, a biotecnologia comporta riscos que, quando não analisa-
dos previamente e adequadamente, podem causar danos irreversíveis. Justamente por isso, 
quaisquer operações que envolvam a liberação de organismos geneticamente modificados 
precisam ser precedidas de estudos de impacto ambiental, além de estarem previstas no 
plano de manejo da unidade de conservação. O exame prévio é uma exigência, antes de 
mais nada, razoável e de bom senso, além de ser determinação expressa da Constituição 
Federal e da legislação federal’ (fls. 195-v).

Este juízo sentenciou mandado de segurança (sentença 0520/99 no processo 
1999.71.00.007692-2) discutindo a necessidade de prévio estudo de impacto ambiental 
para pesquisas com sementes de organismos geneticamente modificados e reconhecendo, 
naquela ocasião, que a norma do art. 225, § 1º, IV, da CF/88 era autoaplicável e alcançava 
as pesquisas realizadas com organismos geneticamente modificados. Examinando agora 
questão com maior potencialidade lesiva (plantio e cultivo dessas espécies em zonas de 
amortecimento de unidades de conservação da natureza) e sem que se tenham ainda estudos 
conclusivos (tanto que o Decreto 5.950/06 deixa espaço para ‘novas informações’), embora 
já passados dez anos, este juízo continua convencido da necessidade de precaução e muita 
prudência quanto a essas situações para evitar que sejam causados danos de difícil reparação 
pelos quais responderão nossos filhos e netos.

Há dez anos, este juízo havia assim fundamentado a sentença, reportando-me ao que 
lá foi dito para justificar a necessidade de prévio e público estudo de impacto ambiental 
para autorização de plantio e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas 
de entorno de unidades de conservação:

‘(...) Décimo, para responder essa questão, há de se examinar a Constituição Federal, 
na qual se verifica, no seu art. 225, § 1º, que existe um inciso IV que estabelece a obriga-
toriedade: ‘incumbe ao poder público: (...) IV – exigir, na forma da lei, para instalação de 
obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente, 
estudo prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade’ (grifou-se). A previsão está 
na Constituição Federal, que cria a obrigação. Se está na Constituição, certamente é porque 
é requisito básico, essencial, relevante. Não é apenas a vontade de um governador estadual 
ou do presidente da República, mas é a vontade da norma fundamental, do constituinte 
originário, que trata minuciosamente o tema. A topologia constitucional da exigência mos-
tra que ela é relevante e como tal deve ser tratada. Adiante se demonstrará a razão dessa 
relevância e importância.

Décimo primeiro, surgiria a questão do limite da cláusula ‘na forma da lei’ do inc. IV 
do art. 225, § 1º, da CF/88. Para eficácia completa da norma constitucional (para poder ser 
exigido o Rima), seria preciso que o legislador infraconstitucional tivesse se preocupado 
com a matéria, editando a lei pertinente? Não. Aqui não se trata de norma de eficácia 
contida, que só produz efeitos quando (e se) o legislador infraconstitucional mostrar boa 
vontade com o meio ambiente e editar a lei pertinente. Não se trata de norma semelhante 
àquela, por exemplo, do art. 192 da CF/88, relativa ao sistema financeiro nacional e aos 
juros reais, que aguardam há mais de dez anos a boa vontade dos legisladores. É matéria 
que diz respeito ao meio ambiente, não apenas ao nosso presente, mas também ao nosso 
futuro: às gerações que nos sucederão e que vão perpetuar nossa história, nossa cultura, 
nossa forma de vida. Mais ainda, a questão extrapola o interesse apenas humano, alcançando 
outras esferas biológicas de interesse, que dizem respeito à própria preservação da vida, 
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seja ela humana, seja ela simplesmente animal ou vegetal. O constituinte reconheceu, ao 
proteger o meio ambiente, que existe alguma coisa mais preciosa que todo o resto: a vida. 
Essa energia que nos mantém em movimento, que lutamos para preservar, que se reproduz 
e nos reproduz, que está presente em outras formas ao nosso redor, que permite que uma 
semente se transforme em uma árvore, que gera outra semente, e que assim se perpetua. O 
mesmo acontece com as células animais, espermatozoides e óvulos produzindo seres vivos, 
que produzem essas células, que produzem seres vivos, assim por diante.

Esse ‘assim por diante’ é aquilo que a Constituição protege, porque é ele que permitirá 
que nosso planeta continue sendo um lugar habitável, onde a vida tenha condições de 
naturalmente subsistir e perpetuar-se, permitindo a dança das espécies e a sucessão das 
gerações. Por isso, pouco importava aqui se o legislador ordinário se dispusesse a legislar 
sobre matéria tão importante. Aqui pouco importa imaginarmos uma pirâmide normativa, 
como aquela abstração que Hans Kelsen fez para nos mostrar o fundamento normativo de 
um direito positivo determinado e localizado, da norma fundamental até os atos concretos 
de aplicação do direito, como esta sentença, como um contrato, etc. A vida é algo que não 
precisa de norma fundamental para se explicar, nem validade normativa para afirmar sua 
importância. Não precisa de teoria para se constituir. É da vida que dependem todas as 
outras coisas que nos cercam, porque sem ela não conseguiríamos perceber nada e não 
existiríamos. Mas, ao mesmo tempo, ela é dependente de todas as coisas que nos cercam, 
porque precisamos do ambiente e da interação com os outros seres para alimentar nossos 
corpos e espíritos. Diante disso, a norma constitucional do art. 225, § 1º, IV, da CF/88 nada 
mais fez do que reconhecer que nós, seres humanos, nada mais somos do que um dos elos 
de um gigantesco ecossistema – uma cadeia de vidas interligadas e interdependentes – que 
chamamos Terra.

Como a razão humana individual muitas vezes é tola e demonstra que não sabe valori-
zar o que é importante (a vida e as espécies vivas), como a razão humana desenvolveu um 
potencial destrutivo que distingue o homem de todos os outros seres do ecossistema, foi 
preciso que o constituinte originário estabelecesse formas prévias de controle do ‘gênio’ 
humano, criando uma razão objetivada naquele prévio estudo de impacto ambiental de 
que fala a norma constitucional (inc. IV do art. 225, § 1º, da CF/88). Esse mecanismo é 
que vai permitir a discussão pública (a norma constitucional fala em ‘publicidade’) sobre 
aquele tema que não pertence à esfera privada de cada um, porque a preservação do meio 
ambiente e da vida é assunto que afeta a todos. Essa discussão pública vai tentar nos fazer 
conscientes de que somos responsáveis pelo meio e pela vida, e de que somos capazes de 
sua destruição. Mais ainda, vai nos dar instrumentos de minimização dos nossos erros, 
evitando que ocorram acidentes catastróficos e que o meio ambiente ou a vida possam ser 
comprometidos além do que é necessário.

Portanto, é assim que deve ser lida a cláusula ‘na forma da lei’ do inc. IV do art. 225, 
§ 1º, da CF/88: a exigência do prévio relatório de impacto ambiental decorre da própria 
norma constitucional, não dependendo de lei ordinária para a vinculação de condutas. O 
legislador ordinário deve apenas disciplinar as formalidades necessárias. Mas, mesmo sem 
isso, já existe obrigatoriedade na norma constitucional.

(...)
Décimo quarto, mesmo que assim não se entendesse a norma constitucional, o legisla-

dor já se havia antecipado à própria Constituição, fazendo consignar na já quase vintenária 
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Lei Federal 6.938/81 uma norma com o seguinte teor: ‘Art. 10. A construção, a instalação, 
a ampliação e o funcionamento de estabelecimentos e atividades utilizadores de recursos 
ambientais, considerados efetiva e potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob 
qualquer forma, de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento de 
órgão estadual competente, integrante do Sistema Nacional do Meio Ambiente – Sisnama, 
e do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis – Ibama, em 
caráter supletivo, sem prejuízo de outras licenças exigíveis’ (Lei 6.938/81, na redação da 
Lei 7.804/89). Portanto, mesmo para aqueles que não se contentariam com a eficácia plena 
da norma constitucional, não há dúvida de que a exigência do inc. IV do art. 1º, § 2º, do 
Decreto Estadual 39.314/99 tem a suficiente e necessária previsão legal (art. 10 da Lei 
6.938/81). É legítima, vincula condutas e cria obrigações.

Décimo quinto, o constituinte estadual foi muito mais consciente dos riscos de uma 
interpretação literal da cláusula ‘nos termos da lei’ acabar obscurecendo o que a norma 
constitucional está tão cuidadosa e minuciosamente tentando proteger. Por isso, no âmbito 
da Constituição do Estado, constou norma clara e cristalina quanto à imediata eficácia, 
como se lê do inc. V do art. 251, § 1º, da Constituição Estadual: ‘Para assegurar a efetivi-
dade desse direito, o Estado desenvolverá ações permanentes de proteção, restauração e 
fiscalização do meio ambiente, incumbindo-lhe, primordialmente: (...) V – exigir estudo de 
impacto ambiental com alternativas de localização, para a operação de obras ou atividades 
públicas ou privadas que possam causar degradação ou transformação no meio ambiente, 
dando a esse estudo a indispensável publicidade’. Não há dúvidas, portanto, de que o ato 
do governador do estado, constante da exigência do inc. IV do Decreto 39.314/99, não é 
inconstitucional e muito menos ilegal, contando com a suficiente e necessária base legal 
para subsistir, nos termos do art. 5º, II, da CF/88.

Décimo sexto, não é necessária a subsunção taxativa da atividade da parte impetrante 
dentre uma daquelas para as quais legalmente se exige o estudo prévio de impacto ambiental, 
porque a norma constitucional – considerando a relevância da matéria – deixa a questão em 
aberto, verificando-se em cada caso a necessidade. É isso que constou da Resolução Cona-
ma 001, de 23 de janeiro de 1986, como reconhece a melhor doutrina: ‘Essa enumeração 
casuística é puramente exemplificativa, nem poderia ser diferente, porque a Constituição 
não admite limitação taxativa dos casos de estudo de impacto ambiental. Qualquer que 
seja a obra ou atividade, pública ou particular, que possa apresentar riscos de degradação 
significativa do meio ambiente fica sujeita à sua prévia elaboração’ (SILVA, José Afonso 
da. Direito Ambiental Constitucional. Malheiros, 1994. p. 199).

Décimo sétimo, a atividade desenvolvida pela parte impetrante, por sua novidade cientí-
fica e pelo objeto que envolve (manipulação genética de seres vivos), certamente apresenta 
riscos potenciais ao meio ambiente. Não conhecemos ainda com segurança sequer a origem 
e a evolução da vida. Não conseguimos ainda responder cientificamente às perguntas ‘de 
onde viemos?’, ‘para onde vamos?’ e ‘por que estamos aqui?’. Por isso, a novidade cien-
tífica. Se quisermos manipular a vida e alterar as espécies que existem naturalmente no 
mundo, precisamos de cautela, é o que diz o constituinte originário e repete o legislador 
ordinário. Do contrário, se nos lançarmos ao mar, afoitos como os antigos navegadores 
dos séculos XV e XVI, corremos o risco de nos transformar em destruidores de seres, de 
espécies, de vidas. Não precisamos olhar muito no passado da Humanidade para lembrar 
o que a difusão da cultura europeia pelo mundo ocidental causou: em poucos séculos, os 
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índios norte-americanos foram dizimados, os povos pré-colombianos da América foram 
destruídos, a cultura negra da África foi estraçalhada e escravizada na América. O prévio 
estudo de impacto ambiental e o relatório de impacto ambiental irão justamente impedir 
(ou ao menos minimizar) o risco de que nossa sede de saber e poder possam reproduzir 
situações como essas. Isso certamente não significa impedir o progresso científico, o avanço 
do conhecimento, a busca de soluções para os problemas do futuro do mundo. Mas signi-
fica que precisamos ir com cautela e inteligência, pensando os passos que damos e sempre 
estando prontos para retroceder quando errarmos.

Décimo oitavo, o que o ordenamento jurídico vigente quer é que enfrentemos com 
respeito o desconhecido. Para isso, a primeira cautela é a humildade: reconhecer que po-
demos errar. Reconhecer que não somos infalíveis e podemos fazer escolhas erradas em 
momentos impróprios. Para isso, para aqueles momentos em que falharmos, temos que estar 
preparados. Uma falha não pode transformar-se em uma catástrofe. Um acidente previsível 
pode ser evitado. É essa humildade que a norma constitucional exige de cada desbravador 
do desconhecido, quando menciona o prévio estudo de impacto ambiental: reconhecer que, 
por mais valoroso, inteligente e corajoso que seja, ainda assim ele pode vacilar um instante 
e, com isso, colocar a vida e o meio ambiente em perigo ou, irreversivelmente, danificá-los.

Décimo nono, a parte impetrante não comprovou que tivesse esses estudos prévios 
(EIA e Rima), não importando que seus experimentos não sejam para comercialização 
nem que sejam em pequena escala. Se falhar em suas experiências, não saberemos quais 
as consequências. Não saberemos como reagir. Não teremos um plano de ação para tanto. 
Por isso, um acidente poderá se transformar em catástrofe. Por tudo isso, porque podemos 
falhar no enfrentar o desconhecido, é necessário o prévio estudo ambiental, que a parte 
impetrante não possui. A exigência não é deste juízo nem é do governador do estado. É da 
norma constitucional. Daí que o ato impetrado é mantido com base no inc. IV do art. 1º, 
§ 2º, do Decreto Estadual 39.314/99, que se reconhece agora constitucional e legal frente 
ao ordenamento jurídico vigente.’

Sétimo, porque o estabelecimento dos limites pelo art. 1º do Decreto 5.950/06 sem ob-
servância da zona de amortecimento e do plano de manejo de cada unidade de conservação 
pode violar o dever do poder público de proteção da fauna e da flora, inclusive com risco de 
práticas nocivas que coloquem em risco função ecológica ou prejudiquem aqueles elementos 
do ecossistema (art. 225, § 1º, VII, da CF/88). Essa conclusão se justifica pelo que foi dito 
pela autora (fls. 21-25), quanto aos riscos trazidos pelo emprego de agrotóxicos nos cultivares 
transgênicos, de onde podem resultar prejuízos ambientais de monta como contaminação de 
nascentes de água, devastação de florestas, exaustão do solo, diminuição da produção geral 
de alimentos, abandono da policultura, extinção de vegetais, diminuição da diversidade ge-
nética e outros que cita. Um exemplo dos riscos da omissão do poder público relativamente 
a agrotóxicos utilizados para organismos geneticamente modificados foi abordado em artigo 
de 2003 do Desembargador Federal Paulo Afonso Brum Vaz, concluindo que ‘o caos que 
se instalou quanto ao uso indiscriminado de agrotóxicos – inclusive de produtos proibidos 
no país e contrabandeados de outros países do Mercosul – deve-se exatamente à omissão 
do poder público em cumprir sua função constitucional de coibir as atividades nocivas ao 
meio ambiente e à saúde pública’ (Revista Consultor Jurídico, 17 jan. 2003. Disponível em: 
<http://www.conjur.com.br/2003-out-17/caos_uso_agrotoxicos_deve-se_poder_publico>).

Por tudo isso, deve ser afastada a aplicação do art. 1º do Decreto 5.950/06 e reconhecido 
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que prevalecem os limites espaciais da Resolução Conama 13/90 até que: (a) seja definida 
a zona de amortecimento de cada unidade de conservação na forma dos arts. 2º, XVIII, e 
25 da Lei 9.985/00, quando cabível; e (b) seja aprovado ou alterado o plano de manejo de 
cada unidade de conservação na forma dos arts. 2º, XVII, e 27 da Lei 9.985/00, para per-
mitir as condições e os limites em que poderão ser introduzidos ou cultivados organismos 
geneticamente modificados nas áreas que alcancem ou circundem as unidades federais 
de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul. Por isso, tenho por presente a 
verossimilhança do direito que justifica o deferimento da liminar.

20 – Sobre o risco da demora, pouco precisará ser dito, porque o perigo é flagrante. O 
Decreto 5.950/06 está vigendo desde 1º de novembro de 2006. Já se passaram mais de dois 
anos, e a situação transitória (o ‘até que’) que o decreto previa para sua vigência temporária 
e excepcional ainda não se concretizou. Safras e mais safras irão ocorrer, se a providência 
jurisdicional não for adotada. Mesmo com o esforço da autora popular em ajuizar esta 
ação em novembro de 2007, ainda não havia sido examinada a liminar. Passou-se mais de 
ano sem que a liminar tivesse sido examinada. Ou seja, se a apreciação da questão for 
relegada para sentença, com certeza daqui a alguns anos ainda estará vigendo o Decreto 
5.950/06. Nada terá sido incluído nos respectivos planos de manejo. Nada terá sido dito 
quanto às zonas de amortecimento. A norma que era para ser transitória e excepcional 
(Decreto 5.950/06) terá se transformado em definitiva, prosseguindo durante todo o período 
o plantio e o cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas circundantes a 
unidades de conservação neste estado. Se a norma é inconstitucional, é preciso que seja 
desde já estancada sua aplicação. Se há risco de prejuízos ambientais, tanto que o art. 2º 
do Decreto 5.950/06 permite alterações se ‘novas informações’  surgirem, é apropriado 
que o ambiente seja desde já preservado. Preservar é melhor do que remediar. Ademais, 
os réus já exerceram seu direito de ampla defesa e contraditório. Puderam se manifestar 
sobre o pedido de liminar e também puderam contestar. Ora, é conveniente que desde logo 
seja examinada a medida liminar, evitando que as safras continuem ocorrendo e oferecendo 
risco às unidades de conservação e à proteção daqueles ecossistemas que a instituição do 
sistema nacional de unidades de conservação da natureza pretende preservar. Ademais, 
já existe precedente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região no sentido de que devem 
ser protegidas as unidades de conservação e suas zonas de amortecimento no tocante às 
pesquisas com soja geneticamente modificada (TRF4ªR, AI nº 2007.04.00.024801-6/PR, 
rel. Des. Federal Valdemar Capeletti, D.E. 23.10.07), o que justifica que a providência li-
minar seja concedida para evitar maiores danos ao meio ambiente e à higidez das unidades 
de conservação atingidas. Por isso, tenho por presente o risco da demora que justifica o 
deferimento da liminar.

21 – Sobre a vigência da liminar, é certo que o Decreto 5.950/06 não é nenhuma no-
vidade no ordenamento jurídico, existindo desde 2006. É certo que as safras se sucederam 
desde então, encontrando-se o Estado do Rio Grande do Sul atualmente em meio à safra 
de soja. Com certeza em muitos locais foi plantada soja, que está atualmente na lavoura 
e será colhida nos próximos meses. Então parece prudente que se defira parcialmente o 
requerimento da União Federal (parte final do item D, de fls. 131) para que as lavouras já 
plantadas possam ser colhidas, o que inclusive permitirá as providências administrativas 
necessárias ao cumprimento e à efetivação da medida liminar e a defesa dos interessados, 
até mesmo por meio dos recursos próprios do devido processo legal. Entretanto, deferir 
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prazo de um ano, como pretendeu a União, não parece apropriado, porque a questão, no 
Rio Grande do Sul, está limitada principalmente à soja (art. 1º, I, do Decreto 5.950/06), que 
se encontra em plena safra. Portanto, é conveniente conceder prazo para que as lavouras 
dessa safra sejam colhidas, impedindo que novas sejam plantadas (nos locais atingidos por 
esta liminar) nas safras posteriores. Por isso, defiro parcialmente o requerimento da União 
(parte final do item D, de fls. 131) para determinar que a presente liminar tenha vigência 
a partir de 1º de junho de 2009.

22 – Sobre o conteúdo da liminar, defiro parcialmente a medida liminar para: (a) reco-
nhecer que não se aplicam às unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio 
Grande do Sul os limites previstos no art. 1º do Decreto 5.950/06 e que devem prevalecer, 
quanto ao plantio e ao cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de entorno 
e nas zonas de amortecimento daquelas unidades de conservação, as regras (licenciamento 
prévio pelo órgão ambiental competente mediante autorização do responsável pela unida-
de de conservação) e os limites espaciais (raio de 10 quilômetros) da Resolução Conama 
13/90, até que seja definida a zona de amortecimento de cada unidade de conservação (na 
forma dos arts. 2º, XVIII, e 25 da Lei 9.985/00, quando cabível) e até que seja aprovado ou 
alterado o plano de manejo de cada unidade de conservação (na forma dos arts. 2º, XVII, 
e 27 da Lei 9.985/00) para estabelecer as condições e os limites em que poderão ser intro-
duzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas áreas que alcancem ou 
circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul; 
(b) determinar aos réus que adotem as providências competentes para que essa restrição 
seja observada, respeitada e fiscalizada (a partir de 1º de junho de 2009), inclusive quanto à 
exigência de licenciamento mediante prévia autorização do responsável pela administração 
da unidade de conservação, para plantio, cultivo ou utilização de organismos geneticamente 
modificados naquelas áreas de entorno e zonas de amortecimento das unidades federais 
de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul, até que seja definida a zona de 
amortecimento de cada unidade de conservação (na forma dos arts. 2º, XVIII, e 25 da Lei 
9.985/00, quando cabível) e até que seja aprovado ou alterado o plano de manejo de cada 
unidade de conservação para estabelecer as condições e os limites em que poderão ser 
introduzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas áreas que alcancem 
ou circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul 
(na forma dos arts. 2º, XVII, e 27 da Lei 9.985/00); (c) determinar que os réus comprovem 
nos autos, em 30 dias, discriminadamente as providências que adotaram para cumprimento 
da medida liminar.’ (fls. 200-209)

Cabe registrar que o entendimento esposado pelo eminente magistrado Dr. Cândido Al-
fredo Silva Leal Júnior, quando objeto de recurso perante o TRF4R, resta confirmado pela 4ª 
Turma, em decisão idêntica lançada tanto nos autos do AI nº 200904000038602, interposto 
pela União Federal, quanto nos autos do AI nº 200904000028300, interposto pelo ICMBio. 
Por oportuno, reproduz-se, aqui, como razões de decidir adicionais, o teor da ementa do AI 
nº 2009.04.00.002830-0, relator Desembargador Federal Dr. Valdemar Capeletti, in verbis:

‘ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. PLANTIO E CUL-
TIVO DE ORGANISMOS GENETICAMENTE MODIFICADOS. ZONAS DE AMORTE-
CIMENTO. LIMITE ESPACIAL. DECRETO Nº 5.950/06. INCONSTITUCIONALIDADE.

Inexistência de certeza quanto à ausência de riscos decorrentes do plantio e do cultivo 
de organismos geneticamente modificados, de modo que a possibilidade de degradação ao 
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meio ambiente não pode ser descartada.
O fato de terem sido realizados os estudos técnicos prévios para subsidiar o presidente 

da República na edição do Decreto nº 5.950/2006 não retira a inconstitucionalidade dessa 
norma, pois se constata a flagrante violação ao artigo 225 da Constituição Federal e, em 
especial, aos princípios da precaução e da prevenção, que regem a proteção ambiental.’ 
(fl. 386)

Cabe, ainda, enfrentar a alegação tecida pelo ICMBio, em sede de sua petição de fls. 
493-497, no sentido de que a presente ação popular teria perdido seu objeto, em razão da 
superveniência da Resolução Conama 428/2010, que expressamente revoga a Resolução 
Conama 13/1990, alegação essa que deve ser rejeitada, na linha das razões lançadas pelo 
MPF, pelo eminente Procurador da República Dr. Celso Três, em sede de sua manifestação 
de fls. 510-516, ora adotadas como razões de decidir no ponto, in verbis:

‘(...) a edição da Resolução 428/2010 em nada altera a necessidade, prevista no art. 27, 
§ 4º, da Lei 9.985/2000, de constarem do plano de manejo de cada unidade de conservação 
disposições acerca do plantio e do cultivo de organismos geneticamente modificados no 
entorno das áreas. A resolução em comento nada mencionou a esse respeito, tampouco 
poderia fazê-lo, já que não possui poder normativo para alterar disposições previstas em 
ato de hierarquia superior.

Resta, assim, a análise da necessidade de elaboração de estudo de impacto ambiental 
e, por consequência, de relatório de impacto ambiental, para o cultivo e o plantio de OGM 
no entorno de unidades de conservação. Sobre esse ponto, a única questão em que inovou 
a Resolução 428/2010 foi a revogação expressa da anterior Resolução 13/90, que, no que 
interessa a esse aspecto, definia a obrigatoriedade de licenciamento ambiental dentro 
do limite de 10 quilômetros a partir do espaço territorial das unidades de conservação. 
A Resolução 428/2010, em seu art. 1º, § 2º, a esse respeito, previu a necessidade, em um 
prazo de 5 anos, de licenciamento de atividades de significativo impacto ambiental no raio 
de até 3 quilômetros das unidades de conservação que não tiverem definidas suas zonas 
de amortecimento.

Desse quadro, resulta que não houve qualquer previsão no sentido de determinar a 
elaboração de estudo de impacto ambiental para o plantio e o cultivo de organismos ge-
neticamente modificados no entorno das unidades de conservação. Houve, isto sim, uma 
alteração dos limites espaciais até os quais é necessário o licenciamento de atividades 
potencialmente impactantes ao meio ambiente – dentre as quais, sem dúvida, se insere a 
utilização de OGM na agricultura –, todavia não foi editada qualquer previsão no sentido 
de exigir a elaboração de EIA/Rima para a situação em comento nestes autos.

De toda sorte, mesmo considerada válida essa alteração dos limites espaciais implemen-
tada pela resolução do Conama, no Estado do Rio Grande do Sul, a par das regulamentações 
de âmbito federal, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 11.520/2000) determina que 
é necessária a autorização da administração das unidades de conservação para empre-
endimentos e atividades localizados em até 10 quilômetros do seu limite territorial. Com 
efeito, assim dispõe referido diploma:

‘Art. 55 – A construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração, operação 
e desativação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
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competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.
Parágrafo único – Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e atividades 

localizados em até 10 km (dez quilômetros) do limite da unidade de conservação, deverá 
também ter autorização do órgão administrador da mesma.’ (grifado)

Desse modo, o limite de 10 quilômetros anteriormente previsto na Resolução 13/1990 
do Conama é mantido, para as entidades de conservação localizadas no Estado do Rio 
Grande do Sul, em razão da incidência do Código Estadual do Meio Ambiente, que possui 
determinação nesse mesmo sentido, de maneira que não se aplica, assim, a Resolução 
428/2010 do Conama nesse particular.

Refira-se, a título ilustrativo, que esse entendimento é adotado administrativamente pela 
Secretaria Estadual do Meio Ambiente, conforme se infere da ‘Nota de esclarecimento’ 
divulgada por sua Divisão de Unidades de Conservação (em anexo), da qual se verifica 
que, no seio da Administração Pública, vem sendo aplicado, em situações análogas, o 
Código Estadual. Transcreva-se excerto da citada nota, que consubstancia a posição dos 
órgãos estaduais:

‘Portanto, as unidades de conservação situadas no território do Rio Grande do Sul, 
sejam municipais, sejam estaduais ou federais, públicas ou privadas, sofrem os efeitos do 
artigo 55 do Código Estadual do Meio Ambiente, permanecendo a exigência de autorização 
do órgão responsável pela administração da UC para licenciamentos no raio de 10 km ao 
redor dos limites desta, sem limite de tempo para validade da norma.’

A aplicabilidade do Código Estadual para as unidades de conservação federais é as-
sente, pois se trata, em primeiro lugar, de norma mais favorável ao meio ambiente, cuja 
incidência deve ocorrer no caso concreto em face da maior proteção que confere ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, não se olvide a competência concorrente 
entre União e estados para legislar sobre matéria ambiental, prevista no art. 24, inc. VI, da 
Constituição Federal, que permite aos entes estaduais disciplinarem a matéria de maneira 
específica e minudente.

Com efeito, no exercício da competência concorrente em matéria ambiental, é bastante 
possível (como ocorreu, aliás, na situação ora versada) que os estados-membros venham 
a tratar de uma matéria já versada em regulamentações dadas pela União. Na ocorrência 
de um conflito aparente entre tais normas, impende reconhecer que deverá ser aplicada, 
em matéria ambiental, aquela que for mais protetiva ao meio ambiente, em harmonia com 
os diversos princípios que regem o tema, em especial os da prevenção e da precaução. Na 
hipótese dos autos, por conseguinte, haverá de incidir a normatização que melhor protege 
o entorno das unidades de conservação, i.e., o Código Estadual do Meio Ambiente.

Sobre o tema, veja-se a lição de Paulo José Leite Farias, que delimita a questão de 
maneira cristalina:

‘O uso do texto constitucional, os já citados §§ 1º e 4º da Constituição, bem como a 
indefinição do que seja norma especial, aliados ao princípio da derivação analítica entre 
lei geral e especial, levam-nos, fortiori ratione, a fixar como regra geral que os eventuais 
conflitos nos quais a noção de norma geral e especial não seja suficiente ‘devem ser resol-
vidos pela prevalência da norma que defenda melhor o direito fundamental tutelado, por 
se tratar de preceito constitucional (lei nacional) que se impõe à ordem jurídica central 
ou regional’ (in dubio pro natura).

(...)
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No caso do direito ambiental, suas normas estabelecem restrições ao exercício dos direi-
tos subjetivos, principalmente o direito de propriedade, calcadas nas normas constitucionais 
que impõem a proteção ao meio ambiente, especialmente as do art. 225 da Carta Magna de 
1988, com seus incisos e parágrafos.

Articulando-se tais limitações constitucionais com os princípios da competência concor-
rente e residual (art. 25, § 1º, e, em relação aos municípios, art. 30, inciso II), entende-se que 
a lei estadual pode estabelecer limitações ao exercício dos direitos, com vistas à proteção 
ambiental, ainda que não previstas na legislação federal, desde, é claro, que tais restrições 
sejam compatíveis com as liberdades públicas constitucionais. Ainda que haja expressa au-
torização federal, por meio de lei, se a lei estadual, considerada constitucionalmente válida, 
ao contrário, impede tal conduta, prevalecerá a lei estadual. Trata-se, em nossa opinião, de 
situação característica em que o conceito de norma específica, cuja competência em matéria 
ambiental é atribuída ao estado para atender a peculiaridades locais, poderá determinar a 
inaplicabilidade da lei federal em estados onde haja leis em contrário.’ (FARIAS, Paulo José 
Leite. A Federação como mecanismo de proteção do meio ambiente. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a. 34, n. 135, jul. 1997.’ (fls. 511-515)

Ante o exposto, REJEITAM-SE as preliminares arguidas pelas partes-rés União Fede-
ral e ICMBio – Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ratifica-se a 
liminar e, NO MÉRITO, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENDE esta ação popular 
para: (a) reconhecer que não se aplicam às unidades federais de conservação situadas no 
Estado do Rio Grande do Sul os limites previstos no art. 1º do Decreto 5.950/06 e que de-
vem prevalecer, quanto ao plantio e ao cultivo de organismos geneticamente modificados 
nas áreas de entorno e nas zonas de amortecimento daquelas unidades de conservação, as 
regras (licenciamento prévio pelo órgão ambiental competente mediante autorização do 
responsável pela unidade de conservação) e os limites espaciais (raio de 10 quilômetros) 
do art. 55 do Código Estadual do Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Sul – Lei 
nº 11.520/2000, até que seja definida a zona de amortecimento de cada unidade de con-
servação (na forma dos arts. 2º, XVIII, e 25 da Lei 9.985/00, quando cabível) e até que 
seja aprovado ou alterado o plano de manejo de cada unidade de conservação (na forma 
dos arts. 2º, XVII, e 27 da Lei 9.985/00) para estabelecer as condições e os limites em que 
poderão ser introduzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas áreas 
que alcancem ou circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado do 
Rio Grande do Sul; (b) determinar aos réus que adotem as providências competentes para 
que essa restrição seja observada, respeitada e fiscalizada (a partir de 1º de junho de 2009), 
inclusive quanto à exigência de licenciamento mediante prévia autorização do responsável 
pela administração da unidade de conservação, para plantio, cultivo ou utilização de orga-
nismos geneticamente modificados naquelas áreas de entorno e zonas de amortecimento 
das unidades federais de conservação situadas no Estado do Rio Grande do Sul, até que seja 
definida a zona de amortecimento de cada unidade de conservação (na forma dos arts. 2º, 
XVIII, e 25 da Lei 9.985/00, quando cabível) e até que seja aprovado ou alterado o plano 
de manejo de cada unidade de conservação para estabelecer as condições e os limites em 
que poderão ser introduzidos ou cultivados organismos geneticamente modificados nas 
áreas que alcancem ou circundem as unidades federais de conservação situadas no Estado 
do Rio Grande do Sul (na forma dos arts. 2º, XVII, e 27 da Lei 9.985/00).

QUANTO AOS ENCARGOS PROCESSUAIS. Os encargos processuais (custas judiciais, 
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despesas processuais e honorários advocatícios) deverão ser suportados pela parte vencida, 
pro rata, porque sucumbente, tudo com fundamento no art. 20, caput, do CPC c/c art. 22 da 
Lei nº 4.717/65. A sucumbência da parte-autora é tida como mínima nos termos do parágrafo 
único do art. 21 do CPC. Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIII, da CF/88, a autora da 
ação popular é isenta das custas judiciais e dos ônus da sucumbência, salvo comprovada 
má-fé, inocorrente no caso. Os honorários do advogado da parte vencedora são arbitrados 
em R$ 6.000,00 (R$ 2.000,00 ao encargo de cada réu e assistente – União Federal, ICMBio 
e Farsul), considerando o disposto na alínea c do § 3º e no § 4º do art. 20 do CPC.”

Do agravo retido (evento 83)

A União postulou a elaboração de perícia para que se faça estudo 
sobre a segurança na diminuição da zona de amortecimento. O pleito 
foi indeferido por entender-se que se tratava de controvérsia sobre 
questão de direito.

Efetivamente, conquanto pretendesse a União produzir prova sobre 
a segurança existente na diminuição do limite a ser respeitado para 
plantio e cultivo de organismos geneticamente modificados nas áreas de 
entorno e nas zonas de amortecimento das unidades de conservação, a 
questão discutida é a manutenção dos limites mais amplos enquanto não 
definidas as zonas de amortecimento de cada unidade de conservação e 
aprovado ou alterado o plano de manejo das mesmas unidades.

É desnecessária a produção de prova pericial, na medida em que 
a discussão é eminentemente de direito e se encontra amparada pelos 
princípios da precaução e da prevenção.

Improcede o agravo retido da União.

Do cabimento da ação popular

A presente ação popular é cabível.
O objeto da ação constitucional alcançada ao cidadão é o afastamento 

de norma de efeitos concretos – Decreto nº 5.950/2006 –, na medida em 
que altera limites territoriais das zonas de amortecimento de unidades de 
conservação para que se possibilite o plantio de sementes transgênicas.

O que se busca com a presente ação é evitar o dano e proteger o meio 
ambiente, em especial, as unidades de conservação do Estado do Rio 
Grande do Sul, que, diante da publicação do ato normativo, tiveram 
reduzidas suas zonas de amortecimento, possibilitando a plantação de 
transgênicos sem os devidos estudos. A pretensão é a de que, enquanto 
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não definida a zona de amortecimento e o plano de manejo da unidade 
de conservação, o perímetro a ser protegido para fins de plantação 
deva ser o mais amplo possível.

A publicação do decreto consubstanciou, ao entender da parte-autora, 
um retrocesso naquilo que se tinha como protetivo ao meio ambiente, 
sem atentar para a previsão do sistema no sentido da necessidade de 
definição específica de cada zona de amortecimento da unidade de 
conservação e da aprovação de plano de manejo.

É cabível, portanto, a presente ação popular.
Da alegada perda de objeto e do mérito propriamente dito da

presente ação popular

Considerando-se que não se está aqui diante de controle abstrato 
e direto sobre a constitucionalidade/inconstitucionalidade de lei/ato 
normativo, em que a superveniente revogação do ato legislativo atacado 
esvaziaria o objeto da demanda, não procede a alegação de perda de 
objeto.

A pretensão neste autuado constitucional é a manutenção da proteção 
do meio ambiental nos termos em que vinha sendo adotada antes da 
legislação que reduziu a área de zona de amortecimento das unidades 
de conservação, enquanto não supridos os requisitos que a legislação de 
regência estabelecia (Lei nº 9.985/2000).

O advento da Resolução 428/2010 não altera a solução apresentada 
pela v. sentença.

A questão foi bem posta pelo Ministério Público Federal em primeiro 
grau (evento 3, PET93), quando enfrenta a alegação de que a Resolução 
428/2010 não faz por afastar a necessidade do pedido endereçado pela 
via da ação, como segue:

“(...) a única questão em que inovou a Resolução 428/2010 foi a revogação expressa da 
anterior Resolução 13/90, que, no que interessa a esse aspecto, definia a obrigatoriedade de 
licenciamento ambiental dentro do limite de 10 quilômetros a partir do espaço territorial 
das unidades de conservação. A Resolução 428/2010, em seu art. 1º, § 2º, a esse respeito, 
previu a necessidade, em um prazo de 5 anos, de licenciamento de atividades de significativo 
impacto ambiental no raio de 3 quilômetros das unidades de conservação que não tiverem 
definidas suas zonas de amortecimento.

Desse quadro, resulta que não houve qualquer previsão no sentido de determinar a elabo-
ração de estudo de impacto ambiental para o plantio e o cultivo de organismos geneticamente 
modificados no entorno das unidades de conservação. Houve, isto sim, uma alteração dos 
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limites espaciais até os quais é necessário o licenciamento de atividades potencialmente 
impactantes ao meio ambiente – dentre as quais, sem dúvida, se insere a utilização de OGM 
na agricultura –, todavia não foi editada qualquer previsão no sentido de exigir a elaboração 
de EIA/Rima para a situação em comento nestes autos.

De toda sorte, mesmo considerada válida essa alteração dos limites espaciais implemen-
tada pela resolução do Conama, no Estado do Rio Grande do Sul, a par das regulamentações 
de âmbito federal, o Código Estadual do Meio Ambiente (Lei 11.520/2000) determina que 
é necessária a autorização da administração das unidades de conservação para empreendi-
mentos e atividades localizados em até 10 quilômetros do seu limite territorial. Com efeito, 
assim dispõe o diploma:

‘Art. 55 – A construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, alteração, operação 
e desativação de estabelecimentos, obras e atividades utilizadoras de recursos ambientais ou 
consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras, bem como capazes, sob qualquer forma, 
de causar degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do órgão ambiental 
competente, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis.

Parágrafo único – Quando se tratar de licenciamento de empreendimentos e atividades 
localizados em até 10 km (dez quilômetros) do limite da unidade de conservação, deverá 
também ter autorização do órgão administrador da mesma.’

Desse modo, o limite de 10 quilômetros anteriormente previsto na Resolução 13/1990 
do Conama é mantido, para as unidades de conservação localizadas no Estado do Rio 
Grande do Sul, em razão da incidência do Código Estadual do Meio Ambiente, que possui 
determinação nesse sentido, de maneira que não se aplica, assim, a Resolução 428/2010 
do Conama nesse particular.

(...)
A aplicabilidade do Código Estadual para as unidades de conservação federais é as-

sente, pois se trata, em primeiro lugar, de norma mais favorável ao meio ambiente, cuja 
incidência deve ocorrer no caso concreto em face da maior proteção que confere ao meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, não se olvide a competência concorrente 
entre União e estados para legislar sobre matéria ambiental, prevista no art. 24, inc. VI, da 
Constituição Federal, que permite aos entes estaduais disciplinarem a matéria de maneira 
específica e minudente.

Com efeito, no exercício da competência concorrente em matéria ambiental, é bastante 
possível (como ocorreu, aliás, na situação versada) que os estados-membros venham a tratar 
de uma matéria já versada em regulamentações dadas pela União. Na ocorrência de um 
conflito aparente entre tais normas, impende reconhecer que deverá ser aplicada, em matéria 
ambiental, aquela que for mais protetiva ao meio ambiente, em harmonia com os diversos 
princípios que regem o tema, em especial os da prevenção e da precaução. Na hipótese dos 
autos, por conseguinte, haverá de incidir a normatização que melhor protege o entorno das 
unidades de conservação, i.e., o Código Estadual do Meio Ambiente.

Sobre o tema, veja-se a lição de Paulo José Leite Farias, que delimita a questão de 
maneira cristalina:

‘O uso do texto constitucional, os já citados §§ 1º e 4º da Constituição, bem como a 
indefinição do que seja norma especial, aliados ao princípio da derivação analítica entre 
lei geral e especial, levam-nos, fortiori ratione, a fixar como regra geral que os eventuais 
conflitos nos quais a noção de norma geral e especial não seja suficiente ‘devem ser resol-
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vidos pela prevalência da norma que defenda melhor o direito fundamental tutelado, por 
se tratar de preceito constitucional (lei nacional) que se impõe à ordem jurídica central ou 
regional’ (in dubio pro natura).

(...)
No caso do direito ambiental, suas normas estabelecem restrições ao exercício dos 

direitos subjetivos, principalmente, o direito de propriedade, calcadas nas normas consti-
tucionais que impõem a proteção ao meio ambiente, especialmente as do art. 225 da Carta 
Magna de 1988, com seus incisos e parágrafos.

Articulando-se tais limitações constitucionais com os princípios da competência concor-
rente e residual (art. 25, § 1º, e, em relação aos municípios, art. 30, inciso II), entende-se que 
a lei estadual pode estabelecer limitações ao exercício dos direitos, com vistas à proteção 
ambiental, ainda que não previstas na legislação federal, desde, é claro, que tais restrições 
sejam compatíveis com as liberdades públicas constitucionais. Ainda que haja expressa au-
torização federal, por meio de lei, se a lei estadual, considerada constitucionalmente válida, 
ao contrário, impede tal conduta, prevalecerá a lei estadual. Trata-se, em nossa opinião, de 
situação característica em que o conceito de norma específica, cuja competência em matéria 
ambiental é atribuída ao estado para atender a peculiaridades locais, poderá determinar a 
inaplicabilidade da lei federal em estados onde haja leis em contrário.’ (FARIAS, Paulo José 
Leite. A Federação como mecanismo de proteção do meio ambiente. Revista de Informação 
Legislativa, Brasília, a. 34, n. 135, jul. 1997)”

Considere-se que a origem do ajuizamento da ação popular, plantio 
de organismos geneticamente modificados no entorno das unidades 
de conservação em perímetro menor de 10 quilômetros, enquanto não 
definida a zona de amortecimento e o plano de manejo da respectiva 
unidade de conservação, permanece, a meu sentir, hígida, com 
necessidade de enfrentamento.

Não se vislumbra mais, por óbvio, a necessidade de declaração 
incidental de inconstitucionalidade do Decreto 5.950/2006, 
considerando-se que este já não se encontra vigente. No entanto, 
o debate e a pretensão de proteção ao meio ambiente, que se vê 
prejudicado concretamente com a edição de normativos que aviltam 
uma maior proteção às unidades de conservação que se encontram 
ainda sem definição de suas zonas de amortecimento e plano de manejo, 
mantêm-se hígidos, de forma que a sentença merece ser mantida.

As unidades de conservação são “espaços territoriais e seus recursos 
ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características 
naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, com 
objetivos de conservação e limites definidos, sob regime especial de 
administração ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção” 
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(art. 2º, I, da Lei 9.985/2000).
“O plano de manejo deve abranger a área da unidade de conservação, 

sua zona de amortecimento e os corredores ecológicos, incluindo 
medidas com o fim de promover sua integração à vida econômica e 
social das comunidades vizinhas” (art. 27, § 1º, da Lei nº 9.985/2000).

Zona de amortecimento é “o entorno de uma unidade de conservação, 
onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições 
específicas, com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre 
a unidade” (art. 2º, XVIII).

Em Paulo Affonso Leme Machado, in Direito Ambiental brasileiro, 
p. 994:

“O plano de manejo, na prática, será a lei interna das unidades de conservação. Apli-
ca-se ao plano de manejo o princípio da precaução. O princípio de precaução deverá ser 
invocado quando houver dúvida ou discrepância de opinião ou entendimento científico 
sobre o conteúdo do plano de manejo e sobre atividades, obras e zoneamento projetados 
ou levados a efeito em uma unidade de conservação.”

E, atento ao princípio da precaução, não vejo razões a afastar a 
sentença recorrida, que bem fez a sua aplicação no caso das unidades 
de conservação que se encontram dentro do território estadual rio-
grandense.

Por fim, tenho por acrescer as palavras do acima citado autor:
“O texto constitucional (art. 225, § 1º, V) não define o que é risco nem estabelece os 

tipos de risco a serem controlados pelo poder público. O inciso V aponta cinco atividades 
que deverão ser controladas: a produção, a comercialização, o emprego de técnicas, a 
utilização de métodos e o emprego de substâncias que comportem risco simples, médio ou 
grave para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente. (...)

Controlar o risco é não aceitar qualquer risco. Há riscos inaceitáveis, como aquele que 
coloca em perigo valores constitucionais protegidos, como o meio ambiente ecologica-
mente equilibrado, os processos ecológicos essenciais, o manejo ecológico de espécies e 
ecossistemas, a diversidade e a integridade do patrimônio biológico – incluído o genético 
– e a função ecológica da fauna e da flora. Repita-se que o princípio da precaução é uma 
ferramenta para evitar o dano ambiental e implantar o direito de todos ao meio ambiente 
equilibrado e à sadia qualidade de vida.”

Ante o exposto, voto por negar provimento às apelações, nos termos 
da fundamentação.
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Dr. Sebastião Botto de Barros Tojal
Interessada: Petróleo Brasileiro S/A – Petrobras

MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Direito Administrativo. Agravo de instrumento. Ação de improbidade 
administrativa. Lei de Improbidade Administrativa. Lei Anticorrupção. 
Microssistema. Acordo de leniência. Vício de competência. 
Indisponibilidade de bens. Determinada.

1. A Lei nº 12.846/2013, denominada Lei Anticorrupção (LAC), 
estatuiu sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas 
jurídicas de natureza privada pela prática de atos contrários aos 
interesses do poder público e da sua administração, tanto nacionais 
quanto estrangeiros.

2. O acordo de leniência pressupõe como condição de sua 
admissibilidade que a pessoa jurídica interessada em fazê-lo manifeste 
prima facie sua disposição, reconhecendo expressamente a prática do 
ato lesivo, cessando-o e prestando cooperação com as investigações, 
além de reparar integralmente o dano causado.

3. O acordo de leniência é uma espécie de colaboração premiada em 
que há abrandamento ou até exclusão de penas, em face da colaboração 
na apuração das infrações e dos atos de corrupção, justamente para 
viabilizar maior celeridade e extensão na quantificação do montante 
devido pelo infrator, vis-à-vis a lesão a que deu causa, ao tempo em que 
cria mecanismos de responsabilização de coparticipantes, cúmplices 
normalmente impermeáveis aos sistemas clássicos de investigação e, 
por isso, ocultos. Esse o objetivo da norma e sua razão de ser, tendo por 
pano de fundo, obviamente, o inafastável interesse público.

4. Enquanto a Lei de Improbidade Administrativa (LIA) busca, 
primordialmente, punir o agente público ímprobo, alcançando, 
eventualmente, o particular, a Lei Anticorrupção (LAC) tem por objetivo 
punir a pessoa jurídica envolvida em práticas corruptas, podendo 
também, em sentido inverso, identificar agentes públicos coniventes, 
levando-os, por consequência, para o campo de incidência da LIA.

5. Não há antinomia ab-rogante entre os artigos 1º e 2º da Lei nº 
8.249/1992 e o artigo 1º da Lei nº 12.846/2013, pois, naquela, justamente 
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o legislador pátrio objetivou responsabilizar subjetivamente o agente 
ímprobo, e, nesta, o mens legislatoris foi a responsabilização objetiva 
da pessoa jurídica envolvida nos atos de corrupção.

6. No entanto, há que se buscar, pela interpretação sistemática 
dos diplomas legais no microssistema em que inseridos, como 
demonstrado, além de unicidade e coerência, atualidade, ou seja, 
adequação interpretativa à dinâmica própria do direito, à luz de sua 
própria evolução.

7. Por isso, na hipótese de o poder público não dispor de elementos 
que permitam comprovar a responsabilidade da pessoa jurídica por 
atos de corrupção, o interesse público conduzirá à negociação de 
acordo de leniência objetivando obter informações sobre a autoria e a 
materialidade dos atos investigados, permitindo que o Estado prossiga 
exercendo legitimamente sua pretensão punitiva.

8. Nem seria coerente que o mesmo sistema jurídico admitisse, de 
um lado, a transação na LAC e a impedisse, de outro, na LIA, até porque 
atos de corrupção são, em regra, mais gravosos que determinados atos de 
improbidade administrativa, como, por exemplo, aqueles que atentem 
contra princípios, sem lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.

9. Esse o contexto que levou o legislador a prestigiar o acordo 
de leniência tal como hoje consagrado em lei, quando abrandou ou 
excluiu sanções à pessoa jurídica que, em troca de auxílio no combate 
à corrupção, colabora com as investigações e adota programas de 
compliance e não reincidência na prática de atos corruptivos, desde que 
confirmada a validade do acordo de leniência.

10. A autoridade competente para firmar o acordo de leniência, no 
âmbito do Poder Executivo Federal, é a Controladoria-Geral da União 
(CGU).

11. Não há impedimentos para que haja a participação de outros 
órgãos da administração pública federal no acordo de leniência, como 
a Advocacia-Geral da União, o Ministério Público Federal e o Tribunal 
de Contas da União, havendo, portanto, a necessidade de uma atuação 
harmônica e cooperativa desses referidos entes públicos.

12. O acordo de leniência firmado pelo Grupo Odebrecht no âmbito 
administrativo necessita ser rerratificado pelo ente competente, com 
participação dos demais entes, levando-se em conta o ressarcimento ao 
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erário e a multa, sob pena de não ensejar efeitos jurídicos válidos.
13. Enquanto não houver a rerratificação do acordo de leniência, 

a empresa deverá permanecer na ação de improbidade, persistindo o 
interesse no bloqueio dos bens, não porque o MP não pode transacionar 
sobre as penas, mas porque o referido acordo possui vícios que precisam 
ser sanados para que resulte íntegra sua validade, gerando os efeitos 
previstos naquele ato negocial.

14. Provido o agravo de instrumento para determinar a 
indisponibilidade de bens das empresas pertencentes ao Grupo 
Odebrecht.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, dar provimento ao agravo de instrumento para determinar 
o bloqueio dos bens das empresas do Grupo Odebrecht, julgando 
prejudicados os agravos internos do MPF e da Construtora Norberto 
Odebrecht, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de agosto de 2017.
Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: Trata-se de 
agravo de instrumento interposto pela União contra decisão que, em 
ação de improbidade administrativa, decidiu afastar o bloqueio cautelar 
de bens das empresas do Grupo Odebrecht.

Alega a parte agravante, em síntese, que, embora celebrado acordo 
de colaboração, tal acordo não afasta o interesse no ressarcimento 
integral do dano, nos termos do disposto no art. 16, § 3º, da Lei nº 
12.846/2013. Sustenta que não resta afastada a pretensão deduzida na 
origem, de ressarcimento integral do dano, motivo pelo qual não se 
mostra viável a liberação dos bens bloqueados das empresas agravadas. 
Pondera que é expressamente vedada pela Constituição a representação 
judicial de entidades públicas, como a União, aduzindo que tal tarefa 
cabe à AGU. Refere que a Controladoria-Geral da União, e não o MPF, 
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é o órgão competente para a celebração de acordos de leniência no 
âmbito do Poder Executivo Federal. Assevera que o acordo firmado 
entre as empresas em questão e o Ministério Público Federal não 
vincula a União, o Cade ou a Petrobras. Argumenta que é necessário o 
restabelecimento da ordem de indisponibilidade em comento. Requer, 
assim, seja concedida a antecipação da tutela recursal, determinando-se 
o imediato bloqueio dos bens do Grupo Odebrecht.

O pedido antecipatório foi deferido (evento 5), sendo interpostos 
agravos internos pelo Ministério Público Federal e pela Construtora 
Norberto Odebrecht.

Em seu recurso, alega o MPF: (a) nulidade da decisão agravada ao 
definir se há eficácia do acordo de leniência para fins de afastar sanções 
previstas na Lei de Improbidade Administrativa, porquanto deveria ter 
se limitado à análise dos requisitos que autorizam a concessão da medida 
de indisponibilidade de bens; (b) cabimento do acordo de leniência no 
âmbito da ação civil pública de improbidade administrativa; (c) ausência 
do fumus boni iuris; e (d) afronta ao princípio da proporcionalidade.

A Construtora Odebrecht, por seu turno, defende a ampla abrangência 
do acordo de leniência, com a impossibilidade de afastar-se sua eficácia 
em sede de agravo de instrumento. Afirma que não há nestes autos 
controvérsia a respeito da eficácia do acordo de leniência, sendo a 
decisão extra petita. Diz ainda que não se mostram presentes nem o 
periculum in mora, nem o fumus boni iuris, havendo, isto sim, o risco 
de dano inverso.

Com contrarrazões, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida: A União 
ingressou com ação de improbidade administrativa contra vários réus 
envolvidos na Operação Lava-Jato, tendo sido deferida medida liminar 
determinando a indisponibilidade de bens dos réus.

Todavia, a medida liminar, em relação à empresa Odebrecht, foi 
revogada pelo juízo de origem, atendendo pedido do Ministério Público 
Federal, sob o fundamento de que não seria possível intervir em acordo 
de leniência firmado com órgão ministerial, que se comprometeu, 
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inclusive, a requerer o levantamento das ordens de bloqueio dos bens, 
e no qual consta cláusula de compromisso da empresa ao pagamento 
de indenização acordada. Disse o juízo a quo que manter a ordem de 
bloqueio representaria negativa de eficácia ao acordo celebrado com 
órgão atuante em nome do interesse público primário.

Da decisão acima mencionada, cita-se:
“O Estado, ou melhor, a administração pública é una, e sua subdivisão, ainda que sob 

o prisma da independência funcional de seus agentes, deve levar em conta que o adminis-
trado não pode ficar à mercê de conflito de atribuições internas à pessoa política com quem 
mantém relações, quer de natureza contratual, quer de natureza legal. Nesse contexto, ao 
celebrar o acordo de leniência, o Ministério Público Federal age em prol do interesse primá-
rio – e não secundário – da administração pública, que, no caso, pertence à União. Assim, 
defendendo interesses em nome da pessoa política – o que não se assimila à advocacia 
prestada a ente público –, soa, no mínimo, contraditória a insurgência da Advocacia-Geral 
da União contra o cumprimento do acordo, cujo fim precípuo é, justamente, facilitar o res-
sarcimento do dano. Assim, manter o bloqueio implicaria negar eficácia a acordo celebrado 
com base em legislação técnica, por mera dissidência entre órgãos que compõem o Estado 
em si (unitariamente concebido), dando ensejo, no mais, a comportamento contraditório 
por parte da administração pública: nemo potest venire contra factum proprium. (...) Do 
ponto de vista dos particulares, o Ministério Público da União e a Advocacia-Geral da 
União são indistinguíveis, são o ente União, e não o pulmão esquerdo e o direito de um 
organismo. O particular transacionou com o ente, não com os órgãos. Por isso, a transação 
entre o Ministério Público Federal e as pessoas que representam o conjunto de empresas 
Odebrecht é válido, vigente, imperativo, alcançando todos os órgãos da União, mesmo os 
que manifestam resistência.”

Contra essa decisão, a União interpôs agravo de instrumento, 
com pedido de antecipação de tutela recursal, em que impugna os 
fundamentos que levaram o magistrado de primeiro grau a afastar o 
bloqueio de bens. Demonstrou que a ação de improbidade foi proposta 
meio ano antes de ser firmado o acordo de leniência. Aduziu que o MPF, 
ao firmar acordo com as empresas agravadas, o fez de forma isolada, 
sem a participação da Polícia Federal, do Ministério da Transparência 
(CGU), do TCU ou da própria União, o que gera a sua não vinculação 
aos termos assentados no mencionado pacto, e que o MPF reconhece 
que o acordo firmado não abrange o ressarcimento ao erário, porquanto 
postulou (evento 133) o recebimento da ação de improbidade apenas 
com efeito declaratório e o recebimento do pedido formulado pela 
União somente no que tange ao ressarcimento ao erário. Afirmou que 
a suspensão do bloqueio de bens coloca em risco a integral reparação 
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do dano, ante a possibilidade de dilapidação do patrimônio da empresa.
Nesta instância recursal, foi deferido o pedido de efeito suspensivo, 

mantendo-se a indisponibilidade de bens do Grupo Odebrecht.
Disse o eminente Desembargador Fernando Quadros da Silva que

“o acordo de leniência deveria restringir-se a promover o integral ressarcimento ao erário, 
isso porque o direito patrimonial em questão é de ordem indisponível, sendo certo que o 
acordo não pode dispor a respeito das demais sanções de natureza civil, previstas no art. 
12 da Lei 8.429/1992.”

Em consequência, perante a ação de improbidade, carece de amparo 
legal a eficácia do acordo firmado entre o MPF e o Grupo Odebrecht.

Manifestou entendimento no sentido de que o art. 17, § 1º, da 
Lei 8.429/1992 veda a transação, o acordo ou a conciliação nas 
ações de improbidade administrativa, devendo o ressarcimento ao 
erário ser integral, motivo pelo qual deveria ser mantida a medida de 
indisponibilidade de bens, permitindo-se futura compensação com 
valores adimplidos por conta do acordo.

Para o MPF,
“É sabido que as empresas que aderem a acordos de leniência devem entender que 

aceitam o erro cometido, aderindo à conclusão de que devem sujeitar-se às sanções corres-
pondentes, sendo certo, também, que sua adesão deve implicar vantagens, que permitam 
estimular essa colaboração. Ninguém supõe celebrar um acordo para que ele não seja cum-
prido. A premissa da sua celebração é o adimplemento de suas cláusulas (boa-fé e princípio 
da confiança). A confiança não se exprime apenas no ato e no momento da celebração da 
leniência, mas, também, e sobretudo, no seu cumprimento: um Estado que age de maneira 
contraditória, buscando minar a efetividade e a estabilidade de acordos celebrados pelos seus 
agentes, viola o dever constitucional de obedecer ao princípio da própria moralidade. Nesses 
termos, parece razoável supor que, se o acordo de leniência prevê a aplicação de multas e 
sanções pecuniárias de monta contra a empresa que celebra o pacto, é necessário dar a ela 
condições de cumprir com essas sanções. Para tanto, é imprescindível que se permita que 
a empresa continue funcionando e operando em seu mercado usual. Parece nítido que uma 
empresa que não pode dispor de sua receita e de seu patrimônio também não pode funcionar. 
E, não podendo funcionar, certamente não terá condições de arcar com as sanções que lhe 
são impostas. Mais do que isso, se a empresa não pode funcionar, mesmo depois de cola-
borar com as investigações que levem ao desmantelamento de ilícitos graves e relevantes, 
certamente não tem interesse em realizar o acordo de leniência ou em colaborar com o poder 
público. Essa consequência (a manutenção das constrições sobre receita/bens mesmo depois 
de celebrado o acordo de leniência) implica a mais perversa das situações: a empresa que 
colabora é mais prejudicada do que a que não colabora. Afinal, a que colabora exibe suas 
máculas e se expõe ainda mais ao ressarcimento do prejuízo que causou; e isso tudo com 
a constrição de seus bens a inviabilizar o prosseguimento de sua atividade. Já a empresa 
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que não colabora mantém o Estado em ignorância, não se sujeitando a qualquer reparação 
de dano e, a fortiori, à constrição de seu patrimônio. A não observância dos exatos termos 
do acordo de leniência em tela prejudica, portanto, a celebração de novos acordos e, com 
isso, o incremento das investigações contra a corrupção, já que tal situação cria incentivo 
contrário à cooperação, na medida em que serve de exemplo negativo para outros agentes 
privados que desejem colaborar com futuras investigações contra a corrupção.”

Percebe-se, em um primeiro momento, a existência de fundadas e 
relevantes dúvidas sobre a validade e a eficácia do acordo de leniência 
firmado entre o MPF e a empresa Odebrecht S/A, na qualidade de 
controladora das empresas pertencentes ao seu grupo econômico.

De outro lado, a impugnação versa também sobre a presença dos 
requisitos necessários ao deferimento da tutela antecipada.

Decisão extra petita

Para os ora agravantes (MPF e Odebrecht S/A), não poderia este 
juízo examinar a validade, ou não, do acordo de leniência.

Não identifico o vício apontado (decisão extra petita) pelas partes 
recorrentes.

Com efeito, não é possível decidir-se sobre os efeitos de um negócio 
jurídico sem, antes, analisar a questão de sua validade e sua eficácia. 
Torna-se essencial o exame da legalidade do acordo de leniência, 
porquanto é ele que ampara o pedido ora examinado. Se irrepreensível 
o acordo firmado, seus efeitos são irradiados à ação de improbidade 
administrativa. Se, ao contrário, dotado de vícios, deve-se examinar 
seu alcance e até mesmo se possui aptidão para gerar efeitos jurídicos 
válidos.

Mérito – acordo de leniência

I – Impõe-se, em rápido retrospecto, historiar os precedentes que 
levaram à consagração, no direito positivo brasileiro, dos institutos ora 
em exame, com o objetivo de fixarem-se conceitos e princípios que 
balizarão o presente voto.

O acordo de leniência foi introduzido no ordenamento jurídico 
pátrio por força das disposições da Lei nº 10.149/2000, ao alterar a 
Lei nº 8.884/1994, que, então, disciplinava a prevenção e a repressão 
às infrações contra a ordem econômica. Posteriormente, porém, veio a 
ser sancionada a chamada Lei Antitruste (12.529/2011), que revogou 
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os atos legislativos mencionados e estruturou o Sistema Brasileiro 
de Defesa da Concorrência, autorizando expressamente o Conselho 
Administrativo de Defesa Econômica – Cade a celebrar acordos de 
leniência de forma ampla e então inédita, para tanto podendo não só 
extinguir a punibilidade, mas também reduzir a gravidade de sanções 
capituladas na legislação de regência, inclusive as de natureza penal.

Em 2013, sobreveio a Lei nº 12.846, denominada Lei Anticorrupção 
(LAC), estatuindo a respeito da responsabilização administrativa e civil 
de pessoas jurídicas de natureza privada, pela prática de atos contrários 
aos interesses do poder público e da sua administração, tanto nacionais 
quanto estrangeiros.

Esse texto legal deu nova moldura ao acordo de leniência, como 
segue:

“Art. 16. A autoridade máxima de cada órgão ou entidade pública poderá celebrar acordo 
de leniência com as pessoas jurídicas responsáveis pela prática dos atos previstos nesta lei 
que colaborem efetivamente com as investigações e o processo administrativo, sendo que 
dessa colaboração resulte:

I – a identificação dos demais envolvidos na infração, quando couber; e
II – a obtenção célere de informações e documentos que comprovem o ilícito sob 

apuração.
§ 1º O acordo de que trata o caput somente poderá ser celebrado se preenchidos, cumu-

lativamente, os seguintes requisitos:
I – a pessoa jurídica seja a primeira a se manifestar sobre seu interesse em cooperar 

para a apuração do ato ilícito;
II – a pessoa jurídica cesse completamente seu envolvimento na infração investigada a 

partir da data de propositura do acordo;
III – a pessoa jurídica admita sua participação no ilícito e coopere plena e permanente-

mente com as investigações e o processo administrativo, comparecendo, sob suas expensas, 
sempre que solicitada, a todos os atos processuais, até seu encerramento.

§ 2º A celebração do acordo de leniência isentará a pessoa jurídica das sanções pre-
vistas no inciso II do art. 6º e no inciso IV do art. 19 e reduzirá em até 2/3 (dois terços) o 
valor da multa aplicável.

§ 3º O acordo de leniência não exime a pessoa jurídica da obrigação de reparar inte-
gralmente o dano causado.

§ 4º O acordo de leniência estipulará as condições necessárias para assegurar a efe-
tividade da colaboração e o resultado útil do processo.

§ 5º Os efeitos do acordo de leniência serão estendidos às pessoas jurídicas que integram 
o mesmo grupo econômico, de fato e de direito, desde que firmem o acordo em conjunto, 
respeitadas as condições nele estabelecidas.

§ 6º A proposta de acordo de leniência somente se tornará pública após a efetivação 
do respectivo acordo, salvo no interesse das investigações e do processo administrativo.
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§ 7º Não importará em reconhecimento da prática do ato ilícito investigado a proposta 
de acordo de leniência rejeitada.

§ 8º Em caso de descumprimento do acordo de leniência, a pessoa jurídica ficará im-
pedida de celebrar novo acordo pelo prazo de 3 (três) anos contados do conhecimento pela 
administração pública do referido descumprimento.

§ 9º A celebração do acordo de leniência interrompe o prazo prescricional dos atos 
ilícitos previstos nesta lei.

§ 10. A Controladoria-Geral da União – CGU é o órgão competente para celebrar os 
acordos de leniência no âmbito do Poder Executivo federal, bem como no caso de atos 
lesivos praticados contra a administração pública estrangeira.”

Apenas para fins de registro, mencione-se a tentativa de profunda 
alteração desses comandos, por meio da Medida Provisória nº 703, de 
2015, o que, entretanto, não se concretizou, em face da não conversão 
em lei do ato legislativo e da sua consequente perda de eficácia. Por essa 
razão, os dispositivos consubstanciados no art. 16, acima transcritos, 
vigem em sua plenitude.

Do cotejo entre os citados diplomas legislativos, resulta claro que 
o acordo de leniência pressupõe, como condição de admissibilidade, 
que a pessoa jurídica interessada manifeste prima facie sua disposição, 
reconhecendo expressamente a prática do ato lesivo, cessando-o e 
prestando cooperação com as investigações. A contrapartida consistirá 
em isenção e atenuação na gradação da pena, mantida, porém, a 
reparação do dano, em sua integralidade.

Nem poderia ser outro o entendimento, porque, de outra forma, 
o dispositivo encerraria profunda contradição, ao trazer em seu bojo 
apenas premiações e vantagens para o infrator, em detrimento do 
interesse público mais elementar, qual seja, o de se ressarcir do dano 
sofrido. Poderia até constituir-se em estímulo para práticas delituosas da 
espécie. Isso porque, há de se considerar, a depender das circunstâncias, 
poderia ser compensadora a prática nefasta, pela apropriação do seu 
resultado, hipótese que se, de um lado, afronta o Direito, de outro, 
estaria colimando um fim diametralmente oposto ao pretendido pelo 
legislador.

Nesse sentido a doutrina de Márcio Pestana, verbis: “Nem poderia 
ser diferente, dado que o dano efetivamente causado à administração 
pública é impingido, reflexamente, a toda a coletividade, que exige 
a reparação correspondente, não transacionando a respeito” (Lei 
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Anticorrupção: exame sistematizado da Lei nº 12.846/2013. São Paulo: 
Manole, 2016. p. 177).

O acordo de leniência, portanto, é uma espécie de colaboração 
premiada em que há abrandamento ou até exclusão de penas, em face 
da colaboração na apuração das infrações e dos atos de corrupção, 
justamente para viabilizar maior celeridade e extensão na quantificação 
do montante devido pelo infrator, vis-à-vis a lesão a que deu causa, ao 
tempo em que cria mecanismos de responsabilização de coparticipantes, 
cúmplices normalmente impermeáveis aos sistemas clássicos de 
investigação e, por isso, ocultos. Esse o objetivo da norma e sua razão 
de ser, tendo por pano de fundo, obviamente, o inafastável interesse 
público.

Assim, o acordo de leniência, em troca de informações relevantes ao 
interesse público, oferece um lenitivo nas penas administrativas para as 
empresas corruptoras.

Aliás, a responsabilização de pessoas jurídicas por atos de 
improbidade administrativa constitui tema de há muito incorporado ao 
Direito brasileiro, nos termos da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 
Administrativa – LIA):

“Art. 3º As disposições desta lei são aplicáveis, no que couber, àquele que, mesmo não 
sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se 
beneficie sob qualquer forma direta ou indireta.”

Analisando tais dispositivos, Kleber Bispo dos Santos, em sua 
dissertação de mestrado, segue na mesma linha, a saber:

“(...) a Lei nº 12.846/2013 não é a pioneira em prever a responsabilização da pessoa 
jurídica envolvida em atos lesivos à administração pública. Antes dela, a Lei nº 8.429/92, 
por força do seu artigo terceiro, já previa a responsabilização da pessoa jurídica caso esta 
induzisse ou concorresse para a prática do ato de improbidade, ou ainda dele se beneficiasse 
sob qualquer forma, direta ou indiretamente. A nosso ver, as infrações definidas na Lei nº 
12.846/2013 têm o mesmo fundamento constitucional das infrações definidas na Lei nº 
8.429/92, qual seja, o art. 37, § 4º, da Constituição Federal, que prevê os atos de impro-
bidade administrativa.” (Acordo de leniência na Lei de Improbidade Administrativa e na 
Lei Anticorrupção. Dissertação (Mestrado em Direito), Faculdade de Direito, Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. São Paulo, 2016. p. 27)

Já a Lei de Improbidade Administrativa, editada em 1992, surgiu no 
cenário jurídico nacional tendo por objetivo precípuo punir o agente 
público ímprobo.
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Antes dela, a ação popular (Lei 4.717/65) tinha por objetivo o 
ressarcimento ao erário, inclusive por parte de particulares, por atos 
lesivos ao patrimônio público; não dispunha, entretanto, de instrumentos 
de punição ao agente público ou ao particular responsáveis pelas 
ilicitudes.

A seu turno, determina o art. 30 da citada LAC que:
“A aplicação das sanções previstas nesta lei não afeta os processos de responsabilização 

e aplicação de penalidades decorrentes de:
I – ato de improbidade nos termos da Lei nº 8.249, de 2 de junho de 1992; (...)”

Em outro vértice, as penas capituladas na Lei de Improbidade 
Administrativa incidem, primordialmente, sobre o agente público 
ímprobo. Estende-se ao particular, apenas, a perda dos bens ou valores 
acrescidos ao seu patrimônio em decorrência da improbidade, o 
ressarcimento integral do dano resultante e a proibição de contratar com 
o poder público e receber benefícios, incentivos fiscais ou creditícios, 
direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário.

É importante frisar que, como sabido, ressarcimento não é pena. 
Nesse sentido, farta jurisprudência do STJ, na linha de que não constitui 
sanção propriamente dita, mas sim efeito do prejuízo causado:

“O ressarcimento não constitui sanção propriamente dita, mas sim consequência ne-
cessária do prejuízo causado. Caracterizada a improbidade administrativa por dano ao 
erário, a devolução dos valores é imperiosa e deve vir acompanhada de pelo menos uma 
das sanções legais que, efetivamente, visam a reprimir a conduta ímproba e a evitar o co-
metimento de novas infrações. Precedentes do STJ. 5. A repercussão do dano, o elemento 
subjetivo do agente e outras particularidades do caso concreto devem ser avaliados e pon-
derados pelo julgador ordinário na dosimetria das sanções, aplicáveis cumulativamente ou 
não, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” (REsp 1.184.897/PE)

É igualmente pacificado o entendimento de que não será admitida a 
ação de improbidade se não estiver presente no polo passivo da relação 
jurídica um agente público. Ou seja, sem o concurso deste, a pretensão 
punitiva não poderá ser deduzida com esteio na legislação em tela.

II – Como se sabe, um mesmo fato poderá configurar ilícito penal, 
ato de corrupção e improbidade administrativa, consoante os tipos 
descritos nas leis regentes.
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No que concerne às instâncias penal e administrativa, não remanescem 
dúvidas quanto à sua independência, de onde o consectário de que o 
mesmo suporte fático poderá configurar crime e ato ímprobo, incidindo 
as penas correspondentes, nas respectivas esferas, sem que se possa 
falar em bis in idem.

No entanto, se restritos ao âmbito administrativo, tanto os atos 
de corrupção quanto os de improbidade serão passíveis de sanção. 
Integram o direito administrativo sancionador. Por isso, diferentemente 
do que se dá entre o administrativo e o penal, aplicar-se dupla sanção na 
seara administrativa ao mesmo agente e em razão de um mesmo delito 
tipificado tanto como corrupção quanto improbidade configura bis in 
idem.

E bis in idem, em nosso ordenamento jurídico, é expressamente 
vedado, afastando a possibilidade de duplicidade de sanções pelo 
mesmo suporte fático, na mesma esfera sancionatória. Assim, o mesmo 
fato pode gerar sanção penal e administrativa, mas não poderá render 
ensejo a duas penalidades em uma mesma órbita.

Nessa linha a lição de Jorge Munhós de Souza, para quem:
“Talvez o princípio da vedação de bis in idem tenha importância para autorizar os órgãos 

com atribuições investigativas e sancionatórias a não estarem obrigados a instaurar inves-
tigações e processos quando constatarem que as medidas já tomadas por outras instâncias 
são suficientes para o exercício do ius puniendi estatal de forma suficiente para a tutela dos 
bens jurídicos protegidos.” (MUNHÓS, Jorge; QUEIROZ, Ronaldo Pinheiro de (orgs.). Lei 
Anticorrupção e temas de compliance. Salvador: Jus Podvium, 2017. p. 236-237)

III – Por outro prisma, Nicolao Dino cogita de um microssistema 
de combate à corrupção, nele incluindo a Lei de Improbidade 
Administrativa:

“É correto afirmar, com efeito, a existência de um microssistema destinado ao enfren-
tamento da corrupção. Também integram esse microssistema a Lei 12.850/2013, a Lei 
12.529/2011 e a Lei 12.846/2013.” (A colaboração premiada na improbidade administrativa: 
possibilidade e repercussão probatória. In: SALGADO, Daniel de Resende; QUEIROZ, 
Ronaldo Pinheiro de (orgs.). A prova no enfrentamento à macrocriminalidade. Salvador: 
JusPodvium, 2015. p. 457)

Tais diplomas legais, portanto, regulam o acordo de colaboração, 
a defesa da concorrência e o combate à corrupção, respectivamente, 
constituindo-se no alicerce do microssistema apontado.
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Para que efetivamente assim seja, um sistema, ou, no caso, 
microssistema, é imperioso que guarde unidade, coerência e harmonia, 
afastando-se as aparentes antinomias, de molde a que, por meio de 
interpretação sistemática e sob a ótica conjuntural e, portanto, orgânica 
do conjunto então formado, sejam alcançados os objetivos legais.

Esse parece ser um aspecto da maior importância, porque, como 
já mencionado, a LIA busca, primordialmente, punir o agente público 
ímprobo, alcançando, eventualmente, o particular. Já a LAC tem por 
objetivo punir a pessoa jurídica envolvida em práticas corruptas, 
podendo também, em sentido inverso, identificar agentes públicos 
coniventes, levando-os, por consequência, para o campo de incidência 
da LIA.

Não há antinomia ab-rogante entre os artigos 1º e 2º da Lei nº 
8.249/1992 e o artigo 1º da Lei nº 12.846/2013, pois, naquela, justamente 
o legislador pátrio objetivou responsabilizar subjetivamente o agente 
ímprobo, e, nesta, o mens legislatoris foi a responsabilização objetiva 
da pessoa jurídica envolvida nos atos de corrupção.

Nesse sentido e mencionando o microssistema de combate à 
corrupção, Nicolao Dino refere que:

“Em tais diplomas legais, encontram-se disposições relativas à colaboração premiada e 
ao acordo de leniência. Vale dizer, tanto no que se refere à esfera criminal como no campo 
da responsabilização administrativa, há farto regramento acerca da concessão de medidas 
premiais em prol do investigado/acusado que colabora efetivamente na elucidação do fato 
e da sua estrutura hierárquica, com vistas à ampla punição de coautores e partícipes da 
empreitada ilícita.” (Ibidem, p. 458)

Também concordam com a ideia de um microssistema Fredie Didier 
Jr. e Daniela Santos Bomfim:

“A Lei nº 12.846/2013, chamada de Lei Anticorrupção, embora com âmbito de aplicação 
distinto (art. 30 da Lei nº 12.846/2013), compõe com a Lei de Improbidade Administrativa 
um microssistema legal de combate a atos lesivos à administração pública. O propósito da 
lei é regular ‘responsabilização objetiva administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prá-
tica de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira’ (art. 1º). Os arts. 16-17 
dessa lei regulam o chamado ‘acordo de leniência’, negócio jurídico de eficácia complexa. 
A interseção entre as leis permite que se entenda cabível acordo de leniência como negócio 
atípico em processo de improbidade administrativa.” (A colaboração premiada como negócio 
jurídico processual atípico nas demandas de improbidade administrativa. A&C – Revista de 
Direito Administrativo e Constitucional, Belo Horizonte, a. 17, n. 67, jan./mar. 2017. p. 77)
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IV – Dispõe o § 1º do art. 17 da Lei nº 8.249/92 (LIA) que são 
vedados a transação, o acordo ou a conciliação nas ações de improbidade 
administrativa. Essa proibição legal chegou a ser derrogada pela MP 
703, de 2015, que, no entanto, perdeu eficácia em face da não conversão 
em lei pelo Congresso Nacional, conforme já explicitado, supra.

Em razão dessa vedação expressa e por força da superveniência da 
legislação posterior, têm-se por controversos o alcance e o real sentido do 
dispositivo. Nesse aspecto, parte da doutrina sustenta a impossibilidade 
de qualquer modulação de penas ante a expressa vedação, interpretando, 
portanto, de forma gramatical suas disposições.

Há que se considerar, entretanto, que a assertiva – vedação de 
transação, acordo ou conciliação em ação de improbidade – era 
perfeitamente justificável à época da edição do diploma legislativo – 
1992. Era inadmissível, naquele momento, frente ao direito positivo 
de então, sequer cogitar-se de qualquer forma de negociação entre 
autoridades e réus ou suspeitos. Por outro lado, a interpretação isolada 
do dispositivo também poderia levar a conclusão similar.

No entanto, há que se buscar, pela interpretação sistemática 
dos diplomas legais no microssistema em que inseridos, como 
demonstrado, além de unicidade e coerência, atualidade, ou seja, 
adequação interpretativa à dinâmica própria do direito, à luz de sua 
própria evolução.

Como afirma Nicolao Dino, a “inflexibilidade, contudo, não se 
coaduna com a própria finalidade da norma, tampouco com os atuais 
vetores do sistema de repressão do Estado” (Ibidem, p. 455).

Segundo a lição de Fredie Didier Jr. e Daniela Santos Bomfim,
“À época da edição da Lei nº 8.429/1992, o sistema do Direito Penal brasileiro era 

avesso a qualquer solução negociada. Não por acaso, falava-se em indisponibilidade da ação 
penal e em indisponibilidade do objeto da ação penal. Sucede que, a partir de 1995, com a 
Lei nº 9.099/1995, instrumentos de justiça penal negociada começaram a ser previstos no 
Direito brasileiro. Desenvolveram-se técnicas de justiça penal consensual. São exemplos 
a transação penal (art. 76, Lei nº 9.099/1995) e a suspensão condicional do processo penal 
(art. 89, Lei nº 9.099/1995). Em ambos os casos, há negociação que produz consequências 
no âmbito do Direito Penal material. O processo penal também sofreu transformações com 
a ampliação das possibilidades de negociação entre autor e réu. A ‘colaboração premiada’, 
negócio jurídico material e processual previsto em algumas leis (embora prevista em diversas 
leis, a regulamentação mais completa está na Lei nº 12.850/2013), é o principal exemplo 
desse fenômeno. Ao lado da ‘colaboração premiada’, surgem institutos de compliance das 
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empresas envolvidas, como é o caso do acordo de leniência (Lei Anticorrupção, Lei nº 
12.846/2013). A proibição de negociação prevista na Lei de Improbidade Administrativa 
era, na verdade, um reflexo da proibição no âmbito penal. Não havia sido admitida na im-
probidade em razão do princípio da obrigatoriedade para o Ministério Público e da visão 
de que a tutela do interesse público era absolutamente indisponível, não admitia graus de 
tutela. Se agora é possível negociar as consequências penais, mesmo nas infrações graves, 
não haveria razão para não ser possível negociar as sanções civis de improbidade. Pode-se 
estabelecer a seguinte regra: a negociação na ação de improbidade administrativa é possível 
sempre que for possível a negociação no âmbito penal, em uma relação de proporção.” (A 
colaboração premiada como negócio jurídico processual atípico nas demandas de impro-
bidade administrativa. A&C – Revista de Direito Administrativo e Constitucional, Belo 
Horizonte, a. 17, n. 67, jan./mar. 2017. p. 76)

Concluem, dessarte, que
“A interpretação literal do comando do § 1º do art. 17 da Lei nº 8.429/1992 levava a 

uma situação absurda: seria possível negociar sanções tidas como mais graves pelo sistema 
porque decorrentes da prática de crimes (por definição, o ilícito mais reprovável), mas não 
seria possível negociar no âmbito de uma ação de improbidade administrativa. Além de 
absurda, a interpretação desse texto ignoraria completamente a diferença entre os contextos 
históricos da promulgação da lei (1992) e de sua aplicação.” (Ibidem, p. 77)

No mesmo sentido, Nicolao Dino, para quem
“as mesmas razões que inspiram o operador a mitigar o caráter obrigatório da ação penal 
estão presentes nos campo da responsabilização com base na Lei 8.429/92, porquanto a 
persecução penal e a persecução nos termos da LIA se encartam no mesmo espaço do di-
reito sancionador, fortemente impregnado pelo princípio da proporcionalidade. (...) Nessa 
linha de raciocínio, revela-se inteiramente pertinente e eficaz a utilização da colaboração 
premiada na persecução por improbidade administrativa. Há que se buscar fundamento para 
tanto, superando-se a ausência de previsão normativa explícita mediante a inserção da Lei 
8.429/92 no microssistema de combate à corrupção.” (Ibidem, p. 457)

E prossegue o mesmo autor:
“É importante considerar, nesse passo, que o próprio êxito da colaboração premiada 

ou do acordo de leniência firmados no âmbito da persecução penal ou do processo admi-
nistrativo pode ficar comprometido se a autoincriminação em uma instância, em troca de 
um benefício, puder implicar responsabilização integral em outra instância, na esfera da 
improbidade administrativa. Isso iria de encontro, inclusive, ao princípios da proteção da 
confiança legítima, corolário do princípio da segurança jurídica, o qual preconiza que o 
cidadão, ao confiar no comportamento do Estado, não pode sofrer prejuízos em consequência 
direta do crédito a ele atribuído.” (Ibidem, p. 458)

Especificamente sobre o tema – segurança jurídica e acordo de 
colaboração –, o Supremo Tribunal Federal, recentemente, “considerou 
ser imprescindível chancelar a importância da preservação da segurança 
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jurídica e da própria figura da colaboração premiada como instrumento 
relevante para coibir delitos, sobretudo contra o erário” (Pet. 7074 – 
Informativo 870).

Tal acórdão consagrou, peremptoriamente, o entendimento lógico de 
que o que deve conduzir a persecução estatal é o interesse público e o 
fato de ser o acordo de leniência um instrumento de realização desse 
mesmo interesse, constituindo, por isso, meio de propiciar a própria 
realização e efetividade do direito.

Não se trata apenas de um caminho facilitador ou abreviativo de 
atos investigatórios, mas sim de um instrumento que possibilita, de 
forma efetiva, o combate à corrupção, com a apuração dos fatos e sua 
demonstração de forma cabal, de modo a constituir prova a subsidiar, 
de maneira segura, a fixação das penalidades.

Voltando à preleção de Nicolao Dino, “(...) a busca da colaboração de 
investigados/réus infratores, em troca de benefícios quanto a sanções, 
não implica abdicar da tutela da probidade, mas sim alcançá-la de modo 
mais eficiente” (Ibidem, p. 458).

Por isso, na hipótese de o poder público não dispor de elementos 
que permitam comprovar a responsabilidade da pessoa jurídica por 
atos de corrupção, o interesse público conduzirá à negociação de 
acordo de leniência objetivando obter informações sobre a autoria e a 
materialidade dos atos investigados, permitindo que o Estado prossiga 
exercendo legitimamente sua pretensão punitiva.

Nem seria coerente que o mesmo sistema jurídico admitisse, de um 
lado, a transação na LAC e a impedisse, de outro, na LIA, até porque 
atos de corrupção são, em regra, mais gravosos que determinados atos de 
improbidade administrativa, como, por exemplo, aqueles que atentem 
contra princípios, sem lesão ao erário ou enriquecimento ilícito.

Esse o contexto que levou o legislador a prestigiar o acordo de 
leniência tal como hoje consagrado em lei, quando abrandou ou 
excluiu sanções à pessoa jurídica que, em troca de auxílio no combate 
à corrupção, colabora com as investigações e adota programas de 
compliance e não reincidência na prática de atos corruptivos.

V – Em termos instrumentais, dúvidas surgem quanto à validade do 
acordo de leniência ora examinado, a respeito da autoridade competente 
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para firmar o ato, do valor do ressarcimento, bem como da multa 
aplicada.

Quanto ao primeiro aspecto, reza a Lei 12.846/2013 (LAC) que, no 
âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria-Geral da União 
– CGU é o órgão detentor de competência exclusiva para celebrar o 
acordo (art. 16, § 10). O Decreto nº 8.420/2015, que regulamenta a 
mencionada lei, repete o dispositivo em seu art. 29.

Ou seja, a autoridade competente, em princípio, para firmar o acordo 
de leniência com a pessoa jurídica envolvida em atos corruptivos é a 
CGU.

Isso não impede, e até parece recomendável, a participação de outros 
órgãos, como a Advocacia da União, o Ministério Público e o Tribunal 
de Contas da União – TCU.

O TCU, por sua vez, por meio da IN 74/2015, estabeleceu regras de 
fiscalização quanto à organização do processo de celebração do acordo 
de leniência e instituiu que os pactos firmados por outros órgãos da 
administração federal não afastam sua legitimidade e capacidade de 
apuração e sanção, sufragando a indispensabilidade de sua participação, 
quanto aos termos e às condições negociadas.

No que respeita ao Ministério Público, o art. 15 da LAC dispõe que 
a “comissão designada para apuração da responsabilidade de pessoa 
jurídica, após a conclusão do procedimento administrativo, dará 
conhecimento ao Ministério Público de sua existência, para apuração 
de eventuais delitos”.

Ou seja, torna-se necessária a atuação harmônica e cooperativa dos 
órgãos envolvidos, em prol do interesse público, como aliás não poderia 
deixar de ser, porquanto a compartimentalização do serviço público não 
há de constituir óbice à colaboração entre pessoas de direito público 
com poderes/deveres de fiscalização, na espécie.

Consoante refere Victor Alexandre El Khoury M. Pereira,
“(...) a prévia oitiva do parquet se faz essencial na celebração dos pactos de leniência, afinal 
a atuação solitária da CGU pode resultar em um substrato fático-probatório já averiguado. 
Ou seja, a CGU não tem condições de avaliar a novidade das informações oferecidas pelas 
pessoas jurídicas pactuantes, dado o sigilo das operações promovidas pelo Ministério Pú-
blico Federal.” (Acordo de leniência na Lei Anticorrupção (Lei nº 12.846/2013). Revista 
Brasileira de Infraestrutura – RBINF, Belo Horizonte, a. 5, n. 9, 2016. p. 92)
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Com efeito, se, de um lado, é possível o abrandamento ou até mesmo 
a exclusão de penalidades (tanto na LAC quanto na LIA, consoante 
fundamentação desenvolvida acima), de outro, não se poderá afastar 
o ressarcimento integral do dano. Torna-se necessária, portanto, a 
manifestação da CGU, da AGU (e do TCU), apontando o quantum a 
ser indenizado. Mas também é imprescindível a presença do Ministério 
Público, em razão de sua competência exclusiva no que tange à 
repercussão na esfera penal, avaliando a importância e a necessidade 
das informações a serem prestadas.

A AGU também exerce importante papel, porquanto é de sua alçada 
o patrocínio de ações cíveis, como, por exemplo, a de improbidade 
administrativa.

Por tais razões, não parece adequado aos termos da lei acordo de 
leniência firmado sem a presença dos órgãos envolvidos, especialmente 
a CGU, competente para tanto, segundo expressa menção legal.

Corrobora a assertiva acima a lição de Kleber Bispo dos Santos:
“A natureza jurídica do acordo de leniência, a nosso ver, é de ato administrativo consen-

sual, visto que se trata de ato emanado por agente público e que, para ser produzido, exigiu-
se um consenso, um ajuste de resultados entre o poder público e o particular interessado, 
devendo, ainda, participar desse ato administrativo, sempre que possível, outros agentes 
competentes pelas diversas modalidades de responsabilização decorrentes do mesmo ato 
ilícito, dentre os quais o Ministério Público (...).” (Ibidem, p. 103)

E o mesmo autor acentua que
“(...) a responsabilização da pessoa jurídica com a aplicação da mesma sanção por duas 
esferas ou sistemas diferentes de responsabilização desafia a correta aplicação dos postula-
dos da proporcionalidade e da razoabilidade e a correta ponderação de princípios, e, sendo 
assim, havendo a possibilidade de celebração de acordo de leniência, é este o momento 
em que o agente competente e o particular têm que resolver tudo o que diz respeito ao fato 
objeto do acordo de leniência, englobando todas as esferas de responsabilização decorrentes 
do mesmo fato. Apenas dessa maneira irão preponderar a eficiência, a coerência e a racio-
nalidade e prevalecer o interesse público da coletividade. Todavia, para que seja possível 
trilhar esse caminho, faz-se necessária a participação do Ministério Público, bem como das 
advocacias públicas dos entes envolvidos, juntamente com os órgãos de controle interno 
desses entes.” (Ibidem, p. 168)

Com efeito, em suma, no âmbito das competências, parecem 
acertadas e harmônicas as normas integrantes do microssistema de 
combate à corrupção, uma vez que, na seara administrativa, a empresa 
dispõe do acordo de leniência (Lei 12.846/2013), enquanto na seara 
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penal o instrumento é o acordo de colaboração (Lei nº 12.850/2013), este 
alcançando, como visto, a pessoa física. Coerentemente, no primeiro, 
administrativo, a autoridade competente integra a administração 
pública direta ou autárquica, enquanto no segundo, penal, a atribuição 
é do Ministério Público.

No acordo de leniência, embora a lei aponte como legitimada a 
CGU, faz-se necessária a participação de todos os órgãos envolvidos 
(Ministério Público, Advocacia Pública, Tribunal de Contas) para que a 
responsabilização seja única e integral.

Constata-se, dessa maneira, vício no acordo de leniência sob exame, 
o que, entretanto, não leva à nulidade do ato negocial, pela possibilidade 
de ratificação pela CGU, ou rerratificação, com participação dos demais 
entes, levando-se em conta os aspectos a seguir examinados, quais 
sejam, o ressarcimento ao erário e a multa.

Afasta-se a nulidade absoluta do negócio jurídico também em 
respeito ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, 
conforme acima mencionado. O acordo de leniência firmado não pode 
ser uma armadilha para a empresa que recebe o lenitivo.

VI – No que diz respeito à integralidade do ressarcimento e à multa, 
incidem as seguintes regras:

Lei 12.846/2013:
“Art. 6º Na esfera administrativa, serão aplicadas às pessoas jurídicas consideradas 

responsáveis pelos atos lesivos previstos nesta lei as seguintes sanções:
I – multa, no valor de 0,1% (um décimo por cento) a 20% (vinte por cento) do fatu-

ramento bruto do último exercício anterior ao da instauração do processo administrativo, 
excluídos os tributos, a qual nunca será inferior à vantagem auferida, quando for possível 
sua estimação; e

II – publicação extraordinária da decisão condenatória.
§ 1º As sanções serão aplicadas fundamentadamente, isolada ou cumulativamente, de 

acordo com as peculiaridades do caso concreto e com a gravidade e a natureza das infrações.
§ 2º A aplicação das sanções previstas neste artigo será precedida da manifestação 

jurídica elaborada pela Advocacia Pública ou pelo órgão de assistência jurídica, ou equi-
valente, do ente público.

§ 3º A aplicação das sanções previstas neste artigo não exclui, em qualquer hipótese, 
a obrigação da reparação integral do dano causado.”

Lei nº 8.429/92:
“Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na 
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legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes comi-
nações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade 
do fato: (Redação dada pela Lei nº 12.120, de 2009)

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

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

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

IV – na hipótese prevista no art. 10-A, perda da função pública, suspensão dos direitos 
políticos de 5 (cinco) a 8 (oito) anos e multa civil de até 3 (três) vezes o valor do benefício 
financeiro ou tributário concedido. (Incluído pela Lei Complementar nº 157, de 2016)

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

(...)
Art. 17. A ação principal, que terá o rito ordinário, será proposta pelo Ministério Público 

ou pela pessoa jurídica interessada, dentro de trinta dias da efetivação da medida cautelar.
(...)
§ 2º A Fazenda Pública, quando for o caso, promoverá as ações necessárias à comple-

mentação do ressarcimento do patrimônio público.”

Analisando-se os dispositivos acima transcritos, tem-se que o 
microssistema de combate à corrupção não excepciona o integral 
ressarcimento do dano e a cominação de multa.

Em notícia recentemente divulgada (10.07.2017) por meio da 
Agência Senado, há relatos de acordo de leniência firmado entre a 
empresa UTC Engenharia e a União. Consta da edição eletrônica que 
o acordo foi assinado pela UTC com a AGU e a CGU, e o valor a ser 
pago, R$ 574 milhões, foi calculado com base em 3 eixos: 1) 70% do 
lucro da empresa com os contratos pactuados de forma ilícita; 2) outros 
R$ 110 milhões representando o ressarcimento do dano causado pelo 
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pagamento de propinas; e 3) diferença decorrente da aplicação de multa 
prevista na Lei Anticorrupção. Com o acordo, a empresa poderá voltar 
a contratar com a administração federal, em face do compromisso da 
AGU em requerer, em juízo, a extinção de ações de improbidade.

Segundo a cláusula IV do acordo de leniência sob exame, seu valor 
global é de R$ 3.828.000.000,00 (três bilhões, oitocentos e vinte e oito 
milhões de reais), sendo que a somatória das parcelas do valor global, 
após a estimativa de projeção de variação da Selic, resulta no valor 
estimado de R$ 8.512.000.000,00 (oito bilhões, quinhentos e doze 
milhões de reais).

Na mesma cláusula (3º, item a) consta que o valor correspondente a 
97,5% do valor global, descontada parcela destinada a outras jurisdições, 
conforme acordos celebrados pela colaboradora com o Departamento 
de Justiça dos Estados Unidos da América e com a Procuradoria-Geral 
da Suíça, é destinado ao ressarcimento dos danos materiais e imateriais 
causados pelos fatos e pelas condutas ilícitas objeto do acordo a entes 
públicos, empresas públicas, fundações públicas e sociedades de 
economia mista, observado o disposto no artigo 16, § 3º, da Lei nº 
12.846/2013.

Ou seja, não há uma clara discriminação a respeito do quantum a 
ser pago. Não resta especificado o valor do dano, tampouco qualquer 
referência sobre a cominação de multa e seu valor.

Já a União, na ação de improbidade administrativa, postula a 
aplicação das penas da LIA e o ressarcimento integral dos danos 
causados à sociedade brasileira e à Petrobras, ancorando sua pretensão 
em conclusões advindas do Tribunal de Contas da União, em que se 
encontram pormenorizados os débitos encontrados.

De outro lado, refere a União manifestação do Ministério Público 
Federal (evento 133) em que, revendo posição anterior, admite que os 
valores do acordo de leniência não abrangem o ressarcimento ao erário 
e pede que a ação de improbidade seja recebida apenas com efeito 
declaratório em relação às empresas lenientes do Grupo Odebrecht.

Com efeito, consta nas contrarrazões ao agravo de instrumento 
que o “Ministério Público Federal, por meio de nova promoção, 
especificou que (...) a manifestação ministerial protocolada no evento 
133 não abrange os pedidos de ressarcimento ao erário”, requerendo, 
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em relação às empresas lenientes Construtora Norberto Odebrecht, 
Odebrecht Plantas Industriais e Participações S.A. e Odebrecht S.A., 
“seja recebida a ação apenas com efeito declaratório no que se refere 
às sanções específicas da Lei 8.429/92, e o recebimento dos pedidos 
formulados pela União em face de tais empresas somente no que tange 
ao ressarcimento ao erário” (E158 – PROMOÇÃO1, autos originários).

Como se vê, há fundadas dúvidas sobre o valor correspondente 
ao integral ressarcimento dos danos ao erário, no que diz respeito ao 
Grupo Odebrecht, e mesmo sobre a cominação ou não da multa prevista 
na LAC.

De qualquer sorte, o Grupo Odebrecht não poderia permanecer 
demandado na ação de improbidade apenas para fins de ressarcimento. 
A LIA tem por objeto punir os agentes ímprobos, e ressarcimento não 
é pena, repise-se.

Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO 

ERÁRIO. RESSARCIMENTO. ÚNICA MEDIDA IMPOSTA COMO CONSEQUÊNCIA 
DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO EM 
MULTA CIVIL. 1. As turmas que compõem a Primeira Seção do Superior Tribunal de 
Justiça já se posicionaram no sentido de que, caracterizado o prejuízo ao erário, o ressar-
cimento não pode ser considerado propriamente uma sanção, senão uma consequência 
imediata e necessária do ato combatido, razão pela qual não se pode excluí-lo, a pretexto 
de cumprimento do paradigma da proporcionalidade das penas estampado no art. 12 da 
Lei nº 8.429/92. Precedentes. 2. Tendo em vista a natureza patrimonial da lesão provocada, 
entende-se por bem manter a imposição do ressarcimento a título solidário contra ambos 
os réus e a proibição de contratar em face de Severino Buss (até porque o recorrente não 
suscitou nesta Corte Superior a revisão de tais condenações), acrescentando, em face do 
ex-prefeito, e apenas dele, a condenação em multa civil na razão de 20% do valor do dano, 
atualizado monetariamente.” (STJ, REsp 1.298.814-SC)

VII – Em princípio, portanto, a empresa deverá permanecer na ação 
de improbidade, aguardando-se eventual ratificação ou rerratificação 
do acordo de leniência, persistindo o interesse no bloqueio dos bens, 
não porque o MP não pode transacionar sobre as penas, como referiu 
a decisão anterior, mas porque o acordo de leniência possui vícios que 
precisam ser sanados para que resulte íntegra sua validade, gerando os 
efeitos previstos naquele ato negocial.
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VIII – Por fim, alegam as partes a ausência de fumus boni iuris e 
periculum in mora, bem como lesão ao princípio da proporcionalidade.

Em face do expresso reconhecimento envolvendo a prática de atos 
ilícitos, não parece remanescer qualquer dúvida quanto à presença de 
fortes indícios de fraude contra o poder público, restando inarredável 
a plausibilidade jurídica da tese de que a empresa Odebrecht cometeu 
atos ímprobos, subsumidos aos tipos previstos na LIA.

No tocante ao risco de dano irreparável ou de difícil reparação, adota-
se o entendimento consagrado na jurisprudência do Superior Tribunal 
de Justiça em sede recurso repetitivo (Primeira Seção), no sentido de 
que o decreto de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato 
de improbidade administrativa constitui tutela de evidência e dispensa 
a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva do patrimônio do 
legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito 
no art. 7º da Lei nº 8.429/1992. É o que se extrai da ementa a seguir 
transcrita:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. 
APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CAUTELAR DE INDISPONIBILI-
DADE DOS BENS DO PROMOVIDO. DECRETAÇÃO. REQUISITOS. EXEGESE DO 
ART. 7º DA LEI Nº 8.429/1992, QUANTO AO PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 
MATÉRIA PACIFICADA PELA COLENDA PRIMEIRA SEÇÃO.

1. Tratam os autos de ação civil pública promovida pelo Ministério Público Federal 
contra o ora recorrido, em virtude de imputação de atos de improbidade administrativa 
(Lei nº 8.429/1992).

2. Em questão está a exegese do art. 7º da Lei nº 8.429/1992 e a possibilidade de o 
juízo decretar, cautelarmente, a indisponibilidade de bens do demandado quando presentes 
fortes indícios de responsabilidade pela prática de ato ímprobo que cause dano ao erário.

3. A respeito do tema, a colenda Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, ao 
julgar o Recurso Especial 1.319.515/ES, de relatoria do em. Ministro Napoleão Nunes Maia 
Filho, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques (DJe 21.09.2012), reafirmou 
o entendimento consagrado em diversos precedentes [...] de que, ‘(...) no comando do art. 7º 
da Lei 8.429/1992, verifica-se que a indisponibilidade dos bens é cabível quando o julgador 
entender presentes fortes indícios de responsabilidade na prática de ato de improbidade 
que cause dano ao erário, estando o periculum in mora implícito no referido dispositivo, 
atendendo determinação contida no art. 37, § 4º, da Constituição, segundo a qual ‘os atos 
de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da 
função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e na 
gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível’. O periculum in mora, em 
verdade, milita em favor da sociedade, representada pelo requerente da medida de bloqueio 
de bens, porquanto esta Corte Superior já apontou pelo entendimento segundo o qual, em 
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casos de indisponibilidade patrimonial por imputação de conduta ímproba lesiva ao erário, 
esse requisito é implícito ao comando normativo do art. 7º da Lei nº 8.429/92. Assim, a 
Lei de Improbidade Administrativa, diante dos velozes tráfegos, do ocultamento ou da 
dilapidação patrimoniais possibilitados por instrumentos tecnológicos de comunicação de 
dados que tornariam irreversível o ressarcimento ao erário e a devolução do produto do 
enriquecimento ilícito por prática de ato ímprobo, buscou dar efetividade à norma afastando 
o requisito da demonstração do periculum in mora (art. 823 do CPC), este, intrínseco a toda 
medida cautelar sumária (art. 789 do CPC), admitindo que tal requisito seja presumido à 
preambular garantia de recuperação do patrimônio público, da coletividade, bem assim do 
acréscimo patrimonial ilegalmente auferido’.

4. Note-se que a compreensão acima foi confirmada pela referida Seção, por ocasião 
do julgamento do Agravo Regimental nos Embargos de Divergência no Recurso Especial 
1.315.092/RJ, rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 07.06.2013.

5. Portanto, a medida cautelar em exame, própria das ações regidas pela Lei de Improbi-
dade Administrativa, não está condicionada à comprovação de que o réu esteja dilapidando 
seu patrimônio, ou na iminência de fazê-lo, tendo em vista que o periculum in mora encon-
tra-se implícito no comando legal que rege, de forma peculiar, o sistema de cautelaridade 
na ação de improbidade administrativa, sendo possível ao juízo que preside a referida ação, 
fundamentadamente, decretar a indisponibilidade de bens do demandado, quando presentes 
fortes indícios da prática de atos de improbidade administrativa.

[...]
7. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e do art. 8º da Resolução nº 8/2008/STJ.” 

(REsp 1.366.721-BA, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Ministro Og 
Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.02.2014, DJe 19.09.2014 – grifei)

Nesse sentido, ainda, cito os seguintes precedentes:
“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/73. VIOLAÇÃO. 

AUSÊNCIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 7º DA LEI Nº 8.429/92. INDIS-
PONIBILIDADE DE BENS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DILAPI-
DAÇÃO IMINENTE OU EFETIVA DO PATRIMÔNIO DO DEMANDADO.

1. Não cabe falar em afronta ao art. 535, II, do CPC, pois o tribunal de origem dirimiu, 
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a 
controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento 
desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.366.721/BA, sob a sistemática 
dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), consolidou o entendimento de que o decreto 
de indisponibilidade de bens em ação civil pública por ato de improbidade administrativa 
constitui tutela de evidência e dispensa a comprovação de dilapidação iminente ou efetiva 
do patrimônio do legitimado passivo, uma vez que o periculum in mora está implícito no 
art. 7º da Lei nº 8.429/1992 (LIA).

3. Recurso especial provido.” (STJ, REsp 201000652698, Napoleão Nunes Maia Filho, 
Primeira Turma, DJE data: 17.06.2016)

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONVÊNIO. APLICAÇÃO DE VER-
BAS PÚBLICAS. INDISPONIBILIDADE DE BENS. CONTRARRAZÕES AO APELO 
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NOBRE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. PRECLUSÃO. LEGITIMIDADE ATIVA DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. PERIGO NA DEMORA PRESUMIDO. MATÉRIA 
PACIFICADA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. REVOLVI-
MENTO DE MATÉRIA FÁTICA. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ.

1. A nulidade decorrente da ausência de intimação para apresentação das contrarrazões 
ao recurso especial preclui caso não suscitada na primeira oportunidade em que possível 
manifestar-se nos autos. No caso, o vício apenas foi suscitado em sede de agravo regimental, 
tendo a parte interessada permanecido inerte mesmo após ter sido regularmente intimada 
da decisão de admissibilidade do apelo.

2. Além disso, eventual nulidade fica superada com o manejo do agravo regimental, 
ocasião em que a parte, efetivamente, teve a oportunidade de indicar todas as suas objeções 
à tese veiculada no recurso especial, tendo exercido o direito à ampla defesa e ao contraditó-
rio. Nesse sentido: AgRg no REsp 1.515.465/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda 
Turma, julgado em 07.05.2015, DJe 13.05.2015.

3. Quanto à suscitada ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, a preliminar 
foi afastada na origem, não tendo o agravante, à época, submetido a matéria à instância 
extraordinária, o que impossibilita a insurgência no âmbito do agravo regimental.

4. Ademais, a jurisprudência do STJ reconhece a legitimidade ativa do Ministério Público 
Federal para o ajuizamento da ação civil pública de improbidade administrativa com vistas 
à recuperação de danos decorrentes da indevida utilização de verbas públicas e à aplicação 
das respectivas sanções, nos termos da Lei nº 8.429/92.

5. Em situações similares à hipótese dos autos, a competência da Justiça Federal é de-
finida em razão da presença das pessoas jurídicas de direito público previstas no art. 109, 
I, da CF na relação processual, no caso, o Ministério Público Federal, não dependendo, 
especificamente, da natureza da verba ou de estar sujeita, ou não, à fiscalização da Corte de 
Contas da União. Precedentes: REsp 1.325.491/BA, rel. Ministro Og Fernandes, Segunda 
Turma, julgado em 05.06.2014, DJe 25.06.2014; CC 142.354/BA, rel. Ministro Mauro 
Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 23.09.2015, DJe 30.09.2015.

6. O aresto impugnado destoou da jurisprudência do STJ firmada em recurso represen-
tativo da controvérsia, segundo a qual a decretação da indisponibilidade de bens na ação de 
improbidade caracteriza tutela de evidência, bastando para seu deferimento a demonstração 
de indícios da prática ímproba, estando o perigo na demora implicitamente contido no art. 
7º da Lei nº 8.429/92, sendo desnecessária, portanto, a comprovação da dilapidação patri-
monial. Observa-se: REsp 1.366.721/BA, rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ 
acórdão Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 26.02.2014, DJe 19.09.2014.

7. Os argumentos trazidos pelo agravante, concernentes à inexistência de provas de danos 
ao erário, ao ressarcimento do aporte federal pelo Tesouro do Estado do Pará, à existência 
de ilícito de pequena expressão econômica, à ausência de culpabilidade do recorrente, são 
temas que, para serem acolhidos, demandam o revolvimento do contexto fático-probatório 
da demanda, o que não é permitido na instância extraordinária ante o óbice da Súmula 7/STJ.

8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AGRESP 201201686998, 
Diva Malerbi (desembargadora convocada TRF 3ª Região), Segunda Turma, DJE data: 
12.05.2016)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPRO-
BIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. ART. 7º DA LEI 
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8.429/1992. VIOLAÇÃO CONFIGURADA. PERICULUM IN MORA PRESUMIDO. 
FUMUS BONI IURIS PRESENTE. 1. Trata-se de ação civil de ressarcimento de danos ao 
erário cumulada com responsabilização por ato de improbidade administrativa, com pedido 
liminar de indisponibilidade de bens, busca e apreensão de documentos e afastamento de 
cargos públicos contra gestores da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso e 
contadores alegadamente responsáveis por desvios de aproximadamente R$ 3,2 milhões 
(valor histórico cuja atualização segundo critérios da Tabela Prática do TJ/SP alcançaria, 
hoje, montante superior a R$ 7,6 milhões). A petição inicial decorre da apuração de de-
núncias de desvio e apropriação indevida de recursos do Poder Legislativo do Estado de 
Mato Grosso por meio de pagamentos a empresas inexistentes ou irregulares – fatos esses 
relacionados com o Grupo João Arcanjo Ribeiro e com a empresa Confiança Factoring 
Fomento Mercantil. 2. Requerida a indisponibilidade de bens, foi ela indeferida na origem, 
por ausência de periculum in mora. A irresignação do Ministério Público está amparada na 
tese da verossimilhança demonstrada documentalmente e no periculum in mora implícito. 
3. A Primeira Seção do STJ uniformizou o entendimento de que a decretação da indispo-
nibilidade não está condicionada à prova de dilapidação patrimonial ou de sua iminência, 
tendo em vista que o comando legal estabelece uma ‘tutela de evidência, uma vez que o 
periculum in mora não é oriundo da intenção do agente de dilapidar seu patrimônio e, sim, 
da gravidade dos fatos e do montante do prejuízo causado ao erário, o que atinge toda a 
coletividade’ (REsp 1.319.515/ES, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão 
Min. Mauro Campbell, DJe 21.09.2012). Daí a jurisprudência presumir o risco de dano, 
conforme os precedentes do STJ: AgRg no REsp 1.382.811/AM, rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, DJe 06.09.2013; AgRg nos EREsp 1.315.092/RJ, rel. Ministro 
Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 07.06.2013; REsp 1.319.583/MT, rel. 
Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.08.2013; AgRg no REsp 1.312.389/PA, 
rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJE 14.03.2013; AgRg no AREsp 
197.901/DF, rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 06.09.2012; AgRg 
no AREsp 20.853/SP, rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 29.06.2012. 
4. No caso concreto, o acórdão de origem expressamente consigna a gravidade dos atos de 
improbidade e os indícios de sua efetiva ocorrência ao referir que ‘o conjunto probatório 
que instrui a inicial da ação civil pública é bastante consistente na demonstração de sérios 
indícios acerca das ilegalidades e das irregularidades denunciadas pelo recorrente. Constam 
do inquérito civil instaurado pelo agravante provas de que a empresa não existe no mundo 
real e foi criada com o intuito de desviar dinheiro público’. 5. A gravidade dos atos pratica-
dos pelos investigados é reforçada pela existência de inúmeros precedentes em que o STJ 
apreciou fatos semelhantes que envolvem os mesmos investigados na origem, ex vi do REsp 
1.211.986/MT, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 14.03.2011; do REsp 
1.205.119/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2010; do 
REsp 1.203.133/MT, rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJE 27.10.2010; do REsp 
1.201.559/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27.10.2010; do 
REsp 1.199.329/MT, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 07.10.2010; 
do REsp 1.134.638/MT, rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20.11.2009; do REsp 
1.177.290/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 30.06.2010; e do REsp 
1.177.128/MT, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 15.09.2010, estes dois 
últimos julgamentos com acórdãos que registraram a existência de mais de sessenta ações 
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civis públicas contra os investigados buscando a reparação de prejuízos superiores a R$ 
97 milhões. 6. Agravo regimental provido.” (STJ, AGRESP 201001169393, Cesar Asfor 
Rocha, Segunda Turma, DJE data: 12.02.2016)

Tampouco se vislumbra qualquer ferimento ao princípio da 
proporcionalidade, tendo em vista que a medida é adequada, necessária 
e razoável.

Adequada, porquanto não se tem como identificado o quantum 
correspondente nem ao dano ao erário, nem à multa. Necessária, como 
garantia de satisfação dos valores a serem apontados pelos órgãos 
competentes. Razoável, já que o acordo de leniência necessita que 
vícios sejam sanados.

Em outras palavras, busca-se o ressarcimento dos danos causados 
ao erário público. O bloqueio de bens é um instrumento adequado 
para tal intento. Por ora, enquanto não sanados os vícios no acordo de 
leniência, não há outro meio que permita atingir o fim colimado. E, por 
fim, prepondera aqui o interesse público sobre o particular.

IX – Em conclusão, pelas razões apontadas, o agravo deve ser 
provido, confirmando-se a decisão monocrática que determinou a 
indisponibilidade de bens das empresas do Grupo Odebrecht, embora 
por diversa fundamentação, julgando-se prejudicados os agravos 
internos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo de instrumento 
para determinar o bloqueio dos bens das empresas do Grupo Odebrecht, 
julgando prejudicados os agravos internos do MPF e da Construtora 
Norberto Odebrecht.

É o voto.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rogerio Favreto: Acompanho o voto da 
e. relatora.

Além dos seguros fundamentos lançados, em que fez judiciosa análise 
sobre os limites da atribuição do Ministério Público na pactuação de 
acordos de leniência, em especial decorrentes de atos de improbidade 
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administrativa, cabem-me algumas considerações.
Inicialmente, e não obstante o momento processual de apreciação 

sobre o acautelamento buscado pela União na ação de improbidade 
administrativa com ressarcimento dos danos causados ao erário público, 
é impossível superar o pleito do agravo de instrumento sem adentrar 
no exame da sua base legal, da sua legitimidade e das finalidades 
pretendidas, uma vez que esses são fundamentos do apelo. Com efeito, 
não é possível decidir-se sobre os efeitos de um negócio jurídico sem 
antes analisar a questão de sua validade e sua eficácia.

Nesse sentido, é necessário fazer exame mais ampliado, o que faço 
em apertada síntese, acrescentando breves razões ao voto da e. relatora.

I – Inicialmente, entendo que o Ministério Público Federal não 
possui atribuição para representar judicialmente a União e, portanto, 
dispor sobre seu patrimônio ou recomposição de prejuízos causados 
por particulares ou mesmo agentes públicos, nos termos do art. 129, 
IX, da Carta Federal, mormente porque a esfera federal é representada 
pela AGU.

II – A competência para firmar acordo de leniência, no âmbito do 
Poder Executivo Federal, é conferida à Controladoria-Geral da União 
– CGU de forma indelegável, conforme preleciona a Lei Anticorrupção 
(art. 16 da Lei nº 12.846/13). Essa reserva está em compasso com o 
ressarcimento ao erário, visto que o direito patrimonial é indisponível.

III – Registro, outrossim, que não se está vedando a possibilidade 
de o Ministério Público Federal pactuar com pessoas físicas e jurídicas 
na busca de maior efetividade na persecução penal e cível (a partir da 
atribuição do inquérito civil). Contudo, esses acordos possuem natureza 
sui generis, situando-se no plano dos Termos de Ajustamento de 
Condutas – TACs, mas sem poder adentrar na competência reservada à 
CGU pela Lei Anticorrupção.

IV – Aliás, a maior prova dessa falta de amparo legal para firmar 
acordos de leniência é a proposição de alteração legislativa apresentada 
por um grupo de agentes do MPF, nas denominadas “Dez medidas 
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de combate à corrupção”. Os próprios autores, na justificativa do 
anteprojeto de lei, assim reconhecem (http://www.dezmedidas.mpf.
mp.br/):

“Por fim, propõe-se o acréscimo do art. 17-A na Lei nº 8.429/92 para permitir que 
o Ministério Público Federal firme acordo de leniência, à luz de previsão do acordo de 
colaboração que já existe no âmbito penal.” (g.n.)

E o acréscimo legislativo proposto à Lei de Improbidade 
Administrativa é expresso ao atribuir um novo artigo: 17-A à Lei nº 
8.429/92. Vejamos o dispositivo central e alguns regramentos:

“Art. 1º – Acresça-se o art. 17-A à Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, nos seguintes 
termos:

‘Art. 17-A. O Ministério Público poderá celebrar acordo de leniência com as pessoas 
físicas e jurídicas responsáveis pela prática dos atos de improbidade administrativa previstos 
nesta lei que colaborem efetivamente com as investigações e com o processo judicial, desde 
que dessa colaboração resulte, cumulativamente:

(...)
§ 2º O acordo de leniência não exime a pessoa física ou jurídica da obrigação de reparar 

integralmente o dano causado.
§ 3º A reparação parcial e espontânea do dano ao erário não impede que o Estado adote 

medidas ressarcitórias para reaver a sua integralidade.
§ 4º Nas mesmas hipóteses do caput e do § 1º, o Ministério Público poderá deixar de 

ajuizar a ação de improbidade administrativa, ou poderá requerer o perdão judicial, se o 
colaborador prestar efetiva colaboração nos termos deste artigo.’”

Aliás, esse apressado pacote de medidas, mais atento aos deleites 
e às vaidades de alguns representantes do Ministério Público Federal 
(visto que sequer consenso existe na própria instituição), não evoluiu 
sequer nas medidas que se faziam necessárias e adequadas, permitindo 
até retrocesso em outros movimentos legislativos, em face da 
inoportunidade e da falta de habilidade política na sua condução, 
mormente pelo contexto de crise político-ética que o país atravessa.

V – Dessa forma, o acordo de leniência firmado ente o MPF e o 
Grupo Odebrecht carece de amparo legal. Ademais, foi firmado após 
o ajuizamento da presente ação de improbidade administrativa pela 
AGU, o que fragiliza ainda mais as razões da pactuação, quando o 
Ministério Público poderia ter inserido o acordo nos autos da própria 
ação em apreço.
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VI – Não desconheço a legitimidade e o interesse da empresa 
Odebrecht em postular essa colaboração no intento de disponibilizar 
documentos e informações para auxílio da persecução penal e cível 
em troca de estabilização das suas atividades econômicas, mediante 
ainda pagamento de valores a título de ressarcimento de prejuízos 
gerados à administração federal. Mais, em princípio, esta atuou de boa-
fé, porque acolheu proposição do Ministério Público Federal, e essa 
circunstância pode ser ponderada nas futuras consequências da ação 
ou de outra pactuação. Entretanto, o MPF, de conhecimento da ação de 
improbidade proposta pela União, inclusive com bloqueio cautelar de 
bens da empresa, não poderia ter permitido tal colaboração, mais ainda 
pela sua falta de atribuição legal.

VII – Mais, embora não sejam objeto deste julgamento o mérito e a 
valoração do montante pactuado, faz-se necessário pelo menos apontar 
três grandes falhas:

i) a projeção de aumento do valor original pactuado em R$ 
3.828.000.000,00 para R$ 8.512.000.000,00 pelo parcelamento em mais 
de 20 anos é ilusória e irreal, visto que se trata de mera atualização pela 
variação da Selic, em face do benefício concedido a título de pagamen-
to parcelado (cláusula 7ª do acordo de leniência). O valor efetivo é o 
primeiro, sendo apenas projetado e atualizado pelo pagamento futuro 
e parcelado;

ii) o valor real do ressarcimento pactuado (ilegalmente) pelo MPF é 
questionável, pois bem inferior aos prejuízos apurados pela União, que 
na presente ação se estimam em R$ 6.143.982.821,68, sendo parte pelo 
sobrepreço aplicado nos contratos com a União (R$ 1.533.745.705,42) 
e o restante a título de multas (R$ 4.601.237.116,26). Na pactuação de 
leniência do MPF, não se consideraram as multas incidentes, mesmo com 
eventuais abonos permitidos pela legislação em caso de colaboração. 
Portanto, em sede de nova pactuação com o detentor da legitimidade 
legal (CGU/União), esses valores devem ser melhor dimensionados, 
e os eventuais ajustes ou reduções devem partir da apuração feita 
pela CGU e pelo TCU, observados o contraditório e debates entre os 
envolvidos, inclusive com a participação do MPF;

iii) ainda, mais grave é que parte dos valores pactuados pelo MPF, 
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a título de ressarcimento aos prejuízos causados pelo Grupo Odebrecht 
à União, não são revertidos a esta, mas sim “disponibilizados ao 
Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América (Department of 
Justice) e à Procuradoria-Geral da Suíça (Office of the Attorney General 
of Switzerland)”, conforme prescreve o parágrafo 1º da cláusula 7ª do 
acordo de leniência em questionamento, inclusive com detalhamento 
operacional nas letras a e b do referido dispositivo.

Aqui se verifica outra violação maior, à própria soberania nacional, 
uma vez que o acordo do MPF é pautado e coordenado com as 
autoridades estadunidenses e suíças, em franco desrespeito aos 
interesses nacionais. Premiam-se os países que acolheram as empresas 
e as pessoas envolvidas na corrupção pela recepção financeira em seus 
paraísos fiscais, em detrimento ao devido e justo ressarcimento ao erário 
público da nossa nação. Tudo indica que o Ministério Público Federal 
priorizou a persecução penal (muito necessária), mas a qualquer custo 
e forma, no afã de receber informações e documentos dos delatores 
e colaboradores por meio do pacto de leniência, negociando recursos 
públicos indisponíveis sem possuir legitimidade e amparo legal para 
tanto.

VIII – Outrossim, não retiro a possibilidade de a empresa interessada 
– no caso, o Grupo Odebrecht –, bem como de outras envolvidas nesse 
mesmo mecanismo corruptivo de obras e serviços públicos, firmarem 
novo acordo de leniência a fim de encerrar esse indigesto ciclo de lesão 
ao erário público mediante ressarcimento justo e adequado dos prejuízos 
aos cofres públicos. Contudo, esse pacto deverá ser promovido com a 
própria União – por meio da CGU – por deter a competência legal para 
tanto, sem prejuízo de participação do MPF, na condição de fiscal da 
lei e interessado pela cooperação no plano penal. Para tanto, mais uma 
razão para retirar a eficácia do acordo com o MPF, a fim de preservar o 
“cuidado redobrado para não haver bis in idem, com penas cumuladas 
com fundamento na Lei de Improbidade Administrativa com aquelas 
previstas na Lei de Combate à Corrupção, pois um diploma normativo 
não é excludente do outro” (GOMES JUNIOR, Luiz Manoel; FAVRETO, 
Rogerio. Comentários à Lei de Improbidade Administrativa. 3. ed. São 
Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 200).
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IX – Ainda, a regra do parágrafo único do art. 12 da Lei de Improbidade 
Administrativa (também no seu caput) permite – em consonância com 
as diretrizes constitucionais – uma adequação na aplicação das penas. 
Em outros termos, aplicação em futuras pactuações deverá observar 
os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, incluindo nesse 
plano as medidas de colaboração da empresa pelas informações e 
pelos documentos reveladores do esquema corruptivo, bem com as 
planilhas que auxiliaram na apuração dos prejuízos gerados ao erário 
público, isso mediante a devida motivação e o sopesamento dos meios 
empregados e dos fins a serem alcançados, de forma que estes justifiquem 
aqueles. Essa diretriz já foi balizada pelo STF na denominada proibição 
do excesso (HC 97.976, rel. Min. Celso de Mello).

X – Por fim, verifico que a restrição imposta dirige-se majoritariamente 
aos bens imóveis, os quais não impedem o prosseguimento produtivo 
das empresas do Grupo Odebrecht, já que não terão alienação 
imediata e não são de liquidez ordinária. Entretanto, entendo que o 
eventual excesso nos bloqueios de bens operados na presente ação de 
improbidade deve ser reapreciado pelo julgador a quo, a partir do novo 
contexto – desconsideração do pactuado no acordo de leniência com o 
MPF. Entrementes, algum custo e ônus sempre vai existir, mas esse é 
decorrente da atuação ilegal e dos prejuízos causados pela empresa à 
administração federal.

Reitero, assim, que o afastamento das garantias e dos pagamentos 
direcionados no acordo de leniência com o MPF ensejará nova 
apreciação quanto aos limites das garantias cautelares nesta ação, bem 
como a substituição e a adoção de outras medidas que possam melhor 
conciliar a continuidade das operações comerciais e industriais do grupo 
empresarial envolvido. Obviamente que essa eventual reavaliação 
estará sujeita a nova impugnação recursal por quem divergir.

Outrossim, tudo poderá ser minorado e ajustado mediante 
pactuação de leniência direta com a União (detentora da legitimidade 
e da prerrogativa legal) ou nos próprios autos da presente demanda 
judicial, permitindo a substituição de garantias ou outras formas menos 
gravosas ao prosseguimento e à retomada dos investimentos alegados 
pela agravada. Reitere-se que essa rerratificação do pacto de leniência 
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contará com participação do MPF, mas sob condução principal da 
União, via CGU.

Com essas considerações, em reforço e acréscimo às razões do voto 
da relatora, voto por dar provimento ao agravo da União, ressalvando a 
possibilidade de reavaliação das cautelas de garantias pelo juiz singular, 
a partir desse novo cenário jurídico.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao agravo da União.
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DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL
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EMENTA

Penal. Descumprimento de decisão judicial. Multa sancionatória. 
Bloqueio de valores via Bacenjud. Possibilidade. Inviabilidade de 
submissão da causa a juízo e processo de execução cíveis. Legitimidade 
de o juiz criminal fazer valer suas decisões. Jurisdição criminal 
especializada dos tribunais. Mandado de segurança denegado.

1. A empresa que explora atividade comercial no território nacional, 
por submeter-se à jurisdição brasileira, tem o dever de prestar as 
informações determinadas por decisão de autoridade judiciária brasileira, 
demandando a apresentação de dados referentes ao afastamento do 
sigilo de dados telemáticos, necessários à apuração de crimes, quando 
o fato investigado foi praticado em território nacional e aqui é apurado.

2. A suplementação normativa, conforme disposto no art. 3º do CPP, 
deve ser feita, consoante a hermenêutica jurídica, apenas de modo a 
preencher eventuais lacunas do sistema processual penal, sem substituir 
as disposições do processo penal pelas do processo civil. Dessarte, a 
referência a algumas disposições do Código de Processo Cível é feita 
apenas para confirmar – o que seria, inclusive, pressuposto da jurisdição 
– a possibilidade legal de todo magistrado fazer cumprir, via preceito 
sancionatório, as suas decisões.

3. As decisões de quebra de sigilo de dados e as decisões incidentais 
de garantia do cumprimento de tais decisões, ou seja, dentro da 
relação principal-acessório, são de natureza eminentemente penal, 
por expressa disposição constitucional, cravada no artigo 5º, inciso 
XII. Decorrentemente de tais fundamentos, tem-se que a decisão do 
magistrado, por ter sido manifestada no exercício da jurisdição penal, 
haverá de, se errada, ser reformada nas turmas com competência 
especializada em causas criminais do TRF e do Superior Tribunal de 
Justiça e em ambas as turmas do Supremo Tribunal Federal, dotadas 
dessa competência.

4. A autoridade de coerção para cumprimento da requisição de dados 
é estabelecida em defesa do poder jurisdicional do magistrado, cabendo 
a ele, ou às autoridades jurisdicionais superiores, o cancelamento, o 
agravamento ou a revisão de seus termos. Isso importa na conclusão de 
que a multa aplicada, no âmbito penal, não está no poder de disposição 
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das partes. Daí porque, dispondo o magistrado de ferramenta de bloqueio 
de valores via Bacenjud, pode ele próprio fazê-lo, para compelir ao 
cumprimento de sua decisão, não sendo, notoriamente, a hipótese de 
se percorrer o caminho sugerido pela impetração, segundo o qual, 
em última análise, o magistrado aplicaria a multa e teria que pedir ao 
Ministério Público ou à Fazenda Pública que, por sua vez, requeressem 
a um juiz cível o cumprimento de sua decisão que aplica a multa.

5. O valor da multa diária de R$ 50.000,00 pelo descumprimento 
de decisão judicial é parâmetro razoável e adequado, ponderando-se a 
proporcionalidade sob os aspectos do descumprimento e da gravidade 
dos fatos cuja apuração foi colocada em risco pela impetrante. 
Precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça.

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, denegar a segurança, nos termos do relatório, votos 
e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente 
julgado.

Porto Alegre, 23 de maio de 2017.
Des. Federal Márcio Antônio Rocha, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Trata-se de 
mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado por 
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., contra ato do Juízo Federal 
da 14ª Vara Federal Criminal de Curitiba, nos autos do Procedimento nº 
[omissis], que tramita em segredo de justiça.

Relata que o presente writ se volta contra decisão que determinou à 
impetrante o cumprimento de ordem judicial sob pena de multa diária 
de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que culminou com o bloqueio de 
R$ 9.460.000,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil reais), por 
meio do sistema Bacenjud. Destaca não estar questionando a legalidade 
e a desproporcionalidade da determinação de quebra de sigilo, mas sim a 
ilegalidade da astreinte fixada e a antecipação da execução de multa pelo 
alegado descumprimento de ordem judicial que considera devidamente 
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atendida. Ressalta, ainda, que tem como objeto social a prestação de 
serviços relacionados à comercialização de espaços publicitários, à 
veiculação de publicidade e ao suporte de vendas, todos vinculados ao 
serviço Facebook, que, por sua vez, é operado pela empresa Facebook 
Inc., situada nos Estados Unidos, e pela Facebook Ireland Limited, 
localizada na Irlanda (operadores do Facebook), sendo a responsável 
pela prestação de serviços aos usuários residentes no Brasil detentora 
dos seus dados. Nesse sentido, argumenta que a impetrante não colhe, 
armazena ou processa dados de usuários do serviço Facebook e não tem 
servidores para oferecer o serviço de Facebook ao público em geral.

Em relação ao ato ora impugnado, afirma que a impetrante recebeu 
ofícios nos quais foi determinada a quebra do sigilo telemático dos 
perfis [omissis], visando a obter a troca de mensagens entre os referidos 
perfis, os dados cadastrais das contas, o conteúdo completo na caixa de 
mensagens e na linha do tempo e os logs de IP dos últimos seis meses. 
Diz que, diante da decisão, imediatamente encaminhou requerimento 
aos operadores do Facebook por meio de plataforma eletrônica, tendo 
recebido resposta com os dados cadastrais e os logs de IP de ambos os 
perfis e esclarecendo que, no que se refere à disponibilização do conteúdo 
telemático, é necessária a utilização de meios de cooperação jurídica 
internacional. Argumenta que, para corroborar a boa-fé, a impetrante 
apresentou petição ao juízo indicando o procedimento adequado para 
obtenção dos dados e também esclareceu sobre a ausência de mensagens 
trocadas entre os alvos no período indicado.

Salienta, entretanto, que, por considerar sua ordem desatendida, o 
juízo reiterou o ofício sob pena de multa diária, do que a impetrante 
requereu reconsideração e apresentou esclarecimentos. Aduz, 
contudo, que os esclarecimentos não foram acolhidos, e a impetrante 
foi surpreendida, em 21.11.2016, com o bloqueio no valor de R$ 
9.460.000,00, como acima referido.

Nesse contexto, a impetrante sustenta, em linhas gerais, que, além de 
flagrantemente desproporcional, a medida não encontra amparo legal, 
consubstanciando verdadeiro confisco. Destaca, nesse sentido, que a 
impetrante não possui condições materiais e legais para dar cumprimento 
à requisição do juízo, bem como que o bloqueio de montante tão elevado 
coloca em risco a continuidade dos negócios sociais, comprometendo o 
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pagamento de salários e impostos. Cita precedentes, a fim de amparar 
sua pretensão, além de sustentar afronta à Súmula 410 do Superior 
Tribunal de Justiça, que estabelece a necessidade de intimação pessoal 
do devedor como condição necessária para cobrança de multa pelo 
descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Alega, ainda, que 
não é parte no inquérito policial, não podendo sofrer qualquer tipo de 
sanção, o que tampouco está previsto na legislação processual civil. 
Pontua, também, que a satisfação de créditos da Fazenda Pública 
depende do ajuizamento da respectiva execução fiscal, cuja legislação 
de regência prevê uma série de garantias à disposição do devedor. Com 
esses argumentos, sustenta que o ato violou direito líquido e certo da 
impetrante, uma vez que lhe foram subtraídas diversas prerrogativas de 
exercício jurisdicional de defesa.

Requer, por fim, que as futuras intimações sejam realizadas em nome 
do advogado Antônio Sérgio de Moraes Pitombo, inscrito na OAB/SP 
sob o nº 124.516. Atribui à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil 
reais). Junta documentos.

O pedido liminar foi indeferido (ev. 2).
A Secretaria certificou no ev. 5

“que não foi possível intimar a impetrante, na pessoa do procurador apontado na inicial, Dr. 
Antônio Sérgio de A. Moraes Pitombo, OAB/SP 124.516, tendo em vista que o mencionado 
advogado não está, até o momento, cadastrado no sistema e-Proc da 4ª Região. Certifico, 
também, que esta Secretaria manteve contato com a Dra. Ana Carolina Sanchez Saad, advo-
gada da impetrante nos autos, informando-a da ausência de cadastro do referido advogado. 
Certifico, por fim, que a impetrante foi intimada da decisão vinculada ao evento 02, por 
meio dos advogados relacionados na autuação deste mandado de segurança (evento 04).”

A autoridade impetrada prestou informações (ev. 6).
O Ministério Público Federal opinou pela denegação da segurança 

(ev. 10).
É o relatório.
Dispensada a revisão, nos termos dos artigos 610 do Código de 

Processo Penal e 38, IV, do Regimento Interno deste Tribunal.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Márcio Antônio Rocha: Cuida-se de 
mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da 14ª Vara Federal 
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de Curitiba, nos autos de incidente de pedido de quebra de sigilo de 
dados, distribuído por dependência a inquérito policial instaurado para 
apurar possível ocorrência do delito de moeda falsa (art. 289, § 1º, do 
Código Penal).

Inicialmente, para situar a hipótese em exame, transcrevo a decisão 
que determinou a imposição do bloqueio judicial, em 21.11.2016, de 
lavra do mm. Juiz Federal Dr. Alessandro Rafael Bertollo de Alexandre 
(evento 141 do Pedido de Quebra de Sigilo Telefônico nº [omissis]):

“I – RELATÓRIO
Este juízo autorizou a quebra de sigilo, determinando que a empresa FACEBOOK 

enviasse dados dos computadores utilizados para fazer login, nos perfis [omissis], todas 
as conversas realizadas no período de 13.10.2015 a 13.11.2015, senhas de acesso, e-mail 
dos usuários, números de telefone e e-mails vinculados às contas, conteúdo completo da 
caixa de mensagens, conteúdo da linha do tempo (timeline) e grupos de que participam, 
devendo, ainda, informar os registros de acessos (logs de IP) dos últimos seis meses e as 
fotos carregadas no perfil com respectivos metadados (evento 11).

Após diversos descumprimentos pela empresa FACEBOOK, com a mesma justificativa 
de que somente poderia divulgar informações básicas do usuário e o conteúdo das comuni-
cações só poderia ser disponibilizado por meio de requerimento de assistência judiciária em 
matéria penal (eventos 19, 25, 26, 40), este juízo determinou a expedição de novo alvará 
fixando o prazo de 10 dias para o cumprimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 
50.000,00 (cinquenta mil reais), com fulcro no art. 461, § 5º, do Código de Processo Civil, 
c/c o art. 3º do Código de Processo Penal (evento 63).

Na referida decisão, ressaltou que, além da incidência da multa ora estipulada, a rei-
teração da conduta da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. 
poderia ser caracterizada como ato atentatório ao exercício da jurisdição, hipótese prevista 
no art. 14, V e parágrafo único, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente 
em seara criminal.

Por fim, ainda, destacou-se que a empresa deveria reunir todos os esforços necessários 
ao cumprimento da presente decisão, inclusive requisitando, se fosse o caso, as informações 
que estivessem custodiadas no exterior, sendo que, em caso de novo descumprimento, a 
multa diária, sem prejuízo das demais sanções cabíveis, passaria a correr independentemente 
de nova decisão a partir do 11º dia do recebimento da notificação.

Todavia, novamente houve o descumprimento da ordem judicial, sob a mesma alegação 
(evento 75).

Diante dos fatos, no evento 88, este juízo determinou a intimação da empresa FACE-
BOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. para que, no prazo de 15 dias, recolhesse o 
valor da multa diária por descumprimento de ordem judicial, já estipulada em R$ 50.000,00, 
contada a partir de 03.06.2016 (correspondente ao 11º dia seguinte a 23.05.2016, quando 
houve a confirmação do recebimento da ordem pela FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE 
DO BRASIL LTDA. – evento 70), até o dia do cumprimento efetivo da ordem, sob pena de 
ser-lhe acrescida multa de 10% sobre o referido montante, em caso de atraso.
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No evento 98, a empresa FACEBOOK alegou que cumpriu as determinações judiciais e 
que não houve troca de mensagem entre os usuários investigados, motivo pelo qual requereu 
a revogação da multa aplicada.

Este juízo, constatando o não integral cumprimento da decisão do evento 11, indeferiu 
a revogação do valor da multa, ou a diminuição de seu valor, antes de a parte cumprir inte-
gralmente a decisão judicial. Na ocasião, ainda determinou a intimação da referida empresa 
para que esclarecesse se o fato de o usuário deletar as mensagens enviadas eliminaria também 
os registros de conversas havidas entre os usuários.

No evento 130, a FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. novamente 
deixou de cumprir as determinações deste juízo, inclusive em relação ao pagamento da 
multa, reiterando os argumentos anteriormente expostos.

II – FUNDAMENTAÇÃO
Embora a empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. possa 

entender que houve o cumprimento da ordem deste juízo, não é o que ficou demonstrado 
nos autos.

Este juízo, no evento 11, determinou que a empresa FACEBOOK enviasse dados dos 
computadores utilizados para fazer login, nos perfis [omissis], todas as conversas realizadas 
no período de 13.10.2015 a 13.11.2015, senhas de acesso, e-mail dos usuários, números de 
telefone e e-mails vinculados às contas, conteúdo completo da caixa de mensagens, con-
teúdo da linha do tempo (timeline) e grupos de que participam, devendo, ainda, informar 
os registros de acessos (logs de IP) dos últimos seis meses e as fotos carregadas no perfil 
com respectivos metadados.

Simplesmente a empresa se ateve a informar que não houve conversas realizadas, por 
meio do ‘Facebook’, entre os usuários dos perfis [omissis] (evento 98), bem como juntou 
relatório em que constam os IPs de conexão, os números de telefone e os e-mails vinculados 
às contas (evento 40).

Portanto, não houve o integral cumprimento da decisão, já que não foram trazidas todas 
as conversas realizadas no período de 13.10.2015 a 13.11.2015, senhas de acesso, conteúdo 
completo da caixa de mensagens, conteúdo da linha do tempo (timeline) e grupos de que 
participam, além das fotos carregadas no perfil com respectivos metadados.

Desse modo, considerando o descumprimento da decisão judicial do evento 11 e o já 
decidido no evento 88, determino o bloqueio, via Bacenjud, do numerário correspondente 
à multa diária aplicada, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser calculada 
a partir de 03.06.2016 (correspondente ao 11º dia seguinte a 23.05.2016, quando houve a 
confirmação do recebimento da ordem pela FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL 
LTDA. – evento 70) até a presente data. Sobre o valor total, deve incidir, ainda, multa de 
10%, nos termos da decisão do evento 88.

Tendo sido consolidado o valor da multa e determinado o bloqueio, a incidência da 
multa diária fica cessada a partir desta data, devendo a autoridade policial providenciar 
meios alternativos de investigação.

Determino à Secretaria que proceda ao cálculo do montante fixado a título de multa, 
com o adicional de 10%, na forma supradeterminada.

Após o bloqueio, intimem-se as partes e comunique-se a empresa FACEBOOK SER-
VIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. acerca desta decisão.
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Cumpridas as diligências necessárias e nada mais sendo requerido, efetue-se a baixa 
deste incidente.”

Em 02.12.2016, o juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração, 
em decisão assim fundamentada (evento 147 do Pedido de Quebra de 
Sigilo nº [omissis]):

“Não há o que reconsiderar.
Inexiste surpresa, pois a empresa destinatária da multa foi comunicada há diversos 

meses, período no qual resistiu (e ainda resiste) ao cumprimento do comando judicial.
Quem deve de fato reconsiderar seus atos é a própria requerente, que sistematicamente 

não cumpre as decisões prolatadas pela Justiça brasileira, como se acima da lei e das insti-
tuições estivesse. Trata-se de opção feita por essa empresa, de não alterar suas políticas de 
privacidade, a fim de preservar um produto comercial extremamente atrativo, que permite 
a divulgação do ‘Facebook’ como ferramenta confidencial e imune a quebras de sigilo, re-
duzindo a concorrência econômica no seu ramo de negócios em relação a possíveis novos 
competidores que pudessem fornecer essas mesmas ferramentas sigilosas, considerando o 
interesse geral das pessoas de não ter suas conversas perscrutadas por terceiros.

A consequência lógica dessa inadequação à legislação brasileira é o pagamento de 
encargos diversos, que agora busca a empresa em questão evitar, cuja imposição se realiza 
com o precípuo fim de fazê-la reconsiderar tal comportamento organizacional deletério.

Em outras palavras, eventuais rendimentos em razão do serviço ‘diferenciado’ que 
oferece no Brasil, imune à quebra de sigilo por meio de ordem jurisdicional, mediante po-
lítica de privacidade que não atende ou não se adequou ao regime jurídico brasileiro, devem 
ser sopesados com as multas impostas. Ademais, não se justifica eventual intranquilidade 
em relação aos dados que pudessem ser acessados mediante ordem judicial, em relação a 
terceiros situados em outros países, porquanto o usuário do ‘Facebook’ em questão é bra-
sileiro pelos elementos dos autos, praticando crimes no Brasil, mediante comunicação com 
outros brasileiros, e utilizando uma ferramenta disponibilizada por uma empresa situada 
neste território. Desse modo, é completamente despropositada a tentativa de submeter a 
requisição a acordos de cooperação internacional, para que outro país estrangeiro realize 
exame despropositado sobre a legalidade de requisição de dados e comunicações cujo ponto 
de origem e partida é o Brasil, sem envolver nacionais daquele país.

Em suma, a única forma pela qual o juízo poderia cogitar em reconsiderar ao menos 
parcialmente sua decisão seria mediante o integral cumprimento da ordem, que até o mo-
mento não ocorreu e que parece não ser do interesse dessa empresa, tendo em vista que 
busca alguma técnica legal para continuar a atuar à margem da legalidade, afastando os 
ônus econômicos e quaisquer consequências imediatas em razão da conduta que optou por 
tomar por exclusiva vontade própria e de seus dirigentes.

Vale dizer que, pelo montante do bloqueio financeiro, a referida empresa aparentemente 
demonstrava incomum tranquilidade, ao ponto de deixar o juízo de certa forma perplexo, 
tendo em vista a apresentação de petições concisas em raros momentos processuais, sem 
quaisquer recursos nos prazos legais cabíveis. Agora apresenta manifestação requerendo 
reconsideração, em vez de simplesmente cumprir um singelo comando judicial, que poderia 
facilmente executar no caso dos autos em poucos segundos de trabalho de um funcionário 
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seu, registrando as informações requisitadas e repassando-as. Nesse contexto, não impres-
sionam os argumentos da defesa do ‘Facebook’, que utilizou estratagemas para submeter o 
cumprimento do comando judicial a acordos de cooperação com os Estados Unidos, sendo 
até mesmo questionável se a remessa de carta rogatória não teria alguma efetividade, já 
que naquele país o ‘Facebook’ também é conhecido por resistir aos comandos judiciais, 
mediante recursos, principalmente em se tratando de quebras de sigilo do ‘WhatsApp’.

Sobre a suposta ofensa a diversos dispositivos legais ou constitucionais, impende 
salientar que o novo Código de Processo Civil admite a execução, ainda que provisória, 
da multa processual. Porém, no contexto dos autos, com maior razão, deve o juiz criminal 
impor a restrição, mediante bloqueio, como forma de imprimir efetividade às suas decisões, 
na forma do art. 139 do CPC c/c o art. 3º do CPP:

‘IV – determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogató-
rias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que 
tenham por objeto prestação pecuniária;’

Tentar vincular a efetividade da aplicação de multa a um evento futuro, buscando 
escapar do comando judicial, é mais um evento típico da conduta processual da empresa 
em questão, que, até o presente momento, após diversos meses, não cumpriu o comando 
judicial, tampouco se mostrou disposta a fazê-lo. Desse modo, caso pretenda reconside-
ração de decisões, deve fazer sua parte, mesmo porque não há qualquer fato novo desde o 
último descumprimento. Assim, o bloqueio deve subsistir, pelo menos no valor referido, 
até que a empresa finalmente decida cumprir o ordenamento jurídico deste país em que 
decidiu se instalar.

Outrossim, tal bloqueio também tem conteúdo cautelar, ou de medida assecuratória 
processual. Tendo em conta as inúmeras multas milionárias impostas contra o ‘Facebook’, 
não há qualquer garantia de que tal empresa irá manter negócios ou contas ativas no Brasil 
a longo prazo, o que certamente inviabilizaria o pagamento da multa vergastada.

Considerando o descumprimento em série e em escala nacional de decisões judiciais e 
as diversas multas multimilionárias, alcançando quiçá cifras bilionárias, contabilizando-se 
os autos que tramitam em sigilo e aqueles amplamente noticiados na mídia, não há garantia 
de que, amanhã ou depois, tais valores estejam disponíveis para pagamento ou bloqueio. 
Em se tratando de empresa com base virtual, que dispensa a existência de estrutura física 
no Brasil, mostra-se importante o pronto bloqueio de valores, a fim de prevenir que uma 
eventual falência ou o abandono dos negócios exercidos no país pela sua filial brasileira, 
que é juridicamente independente da americana, impeça quaisquer pagamentos de valores, 
diante do vulto agigantado das condenações impostas à empresa. Nesse contexto, sendo 
possível o imediato bloqueio, melhor se mostra executar a ordem judicial, cujo conteúdo 
mostra-se definitivo, tendo em vista o disposto no texto da decisão do evento 141.12.

Intimem-se, com prazo para mera ciência, de 1 dia.”

Da petição inicial verifica-se estar bem delimitado e preciso o objeto 
de apreciação nos autos. A insurgência diz respeito: a) ao uso do bloqueio 
eletrônico (Bacenjud) para cumprimento da multa aplicada pelo juízo 
criminal, pelo não atendimento à sua determinação judicial – dirigida à 
empresa administradora do aplicativo WhatsApp – de quebra de sigilo 
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telemático e de interceptação telemática; e b) à proporcionalidade da 
medida, em razão do montante constrito, que a impetrante considera 
excessivo e desproporcional.

Nesse sentido, colho da petição de Facebook Serviços Online do 
Brasil Ltda. os seguintes esclarecimentos:

“É importante ressaltar, desde já, que este mandado de segurança não está questionando 
a legalidade e a desproporcionalidade da determinação de quebra do sigilo de dados, mas 
sim a ilegalidade da astreinte fixada e a antecipação da execução de multa por alegado 
descumprimento de decisão judicial, que foi devidamente atendida.

(...)
A satisfação de crédito de titularidade da Fazenda Pública depende do ajuizamento da 

competente execução fiscal, a ser processada segundo o procedimento estabelecido na Lei 
Federal nº 6.830/80, a qual prevê, como garantias inarredáveis do alegado devedor: (i) a 
citação (artigo 8º); (ii) a escolha da forma como será garantida a execução (artigo 9º); (iii) 
a oposição de embargos à execução (artigo 16); (iv) a produção de provas (artigo 16, § 2º); 
e (v) a interposição de recurso contra eventual sentença de improcedência dos embargos.

(...)
Assim, além de não ter tido a oportunidade de se defender do próprio ato que implicou 

a aplicação da penalidade, a realização do bloqueio, sem que houvesse o ajuizamento da 
necessária execução, resultou na violação da última oportunidade que a IMPETRANTE 
teria para esclarecer os fatos e demonstrar que forneceu as informações.

(...)
Não há dúvidas, portanto, de que o ato coator violou direito líquido e certo da IMPE-

TRANTE, uma vez que lhe foram subtraídas diversas prerrogativas de exercício jurisdicional 
de defesa, diante do bloqueio de valor sem que fosse citada para pagamento, sem que tivesse 
a oportunidade de oferecer bem à penhora ou, ainda, opor embargos à execução.

(...)
Ainda que se entenda que a pena pecuniária imposta à IMPETRANTE encontra funda-

mento no ordenamento jurídico vigente, o que apenas se admite para fins de argumentação, 
é forçoso reconhecer que não atende ela ao postulado da proporcionalidade.

(...)
Além disso, a efetivação da ordem de bloqueio em montante tão elevado coloca em risco 

a continuidade dos negócios sociais da companhia, restringindo a movimentação de valores 
disponíveis para manutenção da atividade empresarial e comprometendo o pagamento de 
salários e impostos.” (evento 1, INIC1)

Portanto, não fazem parte do objeto da impetração questões referentes 
ao cabimento da multa, à competência da autoridade, à legitimidade ou 
à ilegitimidade da parte, etc.

De início, registro que a questão de fundo foi recentemente decidida 
por esta 7ª Turma, no julgamento de outros mandados de segurança 
também impetrados pela Facebook Serviços Online do Brasil Ltda., 
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no bojo de outros procedimentos criminais em que foi determinado o 
bloqueio via Bacenjud relativo à imposição de multa por descumprimento 
de decisão judicial, verbis:

“PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. MULTA SANCIONATÓRIA. NATU-
REZA JURÍDICA. BLOQUEIO DE VALORES, VIA BACENJUD, POR DESCUMPRI-
MENTO DE DECISÃO JUDICIAL. TERCEIRO INSTADO AO CUMPRIMENTO DE 
ORDEM. PREVISÃO LEGAL. SUBMISSÃO AO PROCESSO EXECUTIVO FISCAL. 
DESNECESSIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. O legislador pátrio não descurou 
da necessidade de, além das próprias partes, também direcionar medidas coercitivas em 
face de terceiros não integrantes da relação processual penal (v.g. arts. 125; 201, § 1º; 218; 
219; 260; 264; 277; 278; 281; 411, § 7º; 436, § 2º; 442; 458; 461, § 1º; 466, § 1º; 535; 655; 
todos do Código de Processo Penal), ou mesmo de tipificar condutas como, por exemplo, o 
crime de desobediência (art. 330 do CP). 2. A imposição de multa sancionatória não visa à 
indenização da parte ou à expropriação do devedor, tendo, ao revés, a pretensão de assegurar 
a necessária força imperativa das decisões judiciais, sob pena de tornar inócua e ineficiente 
a tutela do processo e dos interesses públicos envolvidos. Ela se aproxima mais do instituto 
anglo-saxônico da contempt of Court do que das astreintes do direito francês. Seu caráter 
não é, pois, compensatório/indenizatório, mas punitivo, revestindo-se, também, de caráter 
preventivo, visto que visa coibir futuros descumprimentos e, ainda, preservar a eficácia das 
decisões judiciais. 3. À falta de previsão expressa no Código de Processo Penal, os juízes 
têm se valido da regra do artigo 3º do Código de Processo Penal (‘A lei processual penal 
admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos prin-
cípios gerais de direito’) para aplicação da multa coercitiva, não havendo, por conseguinte, 
uniformidade na base legal referenciada para sua cominação. Tal não implica ausência de 
norma, como no caso dos autos, em que a decisão atacada lastreia-se expressamente no 
artigo 12, inciso II, da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da Internet) e no artigo 461, § 4º, do 
Código de Processo Civil (artigos 536 e 537 do novo Código de Processo Civil). 4. Sobre-
leva destacar que a medida, ao contrário do que se argumenta, não se reveste de simples 
inovação ou importação do processo civil, porquanto o § 4º do artigo 144-A do Código de 
Processo Penal, ao tratar das medidas assecuratórias e dos seus desdobramentos, contempla 
o instituto da indisponibilidade sobre dinheiro, inclusive em moeda estrangeira, títulos e 
valores mobiliários ou cheques emitidos. 5. A sujeição da efetivação da multa por descum-
primento de decisão judicial ao processo executivo, com inscrição em dívida ativa e seus 
ulteriores desdobramentos, implica descurar-se da função processual e coercitiva da qual a 
medida se reveste, em verdadeira subversão à lógica e à essência do princípio da efetividade 
da jurisdição. 6. Tratar a multa sancionatória como aquela imposta nos processos cíveis, 
sujeitando-a ao processo executivo e à prévia inscrição em dívida, é retirar-lhe sua essência 
e sua finalidade. É, por via indireta, suprimir da jurisdição penal importante mecanismo de 
coerção voltado não aos interesses do Estado ou do juiz, mas da sociedade, mormente no 
caso dos autos, em que a ordem não atendida pela impetrante não é suscetível de cumpri-
mento por outrem ou satisfação por meio diverso. 7. O bloqueio, como medida coercitiva, 
não suprime da parte o acesso à justiça ou aos meios legais disponíveis para defender-se; 
não se sujeita, porém, como pretende a impetrante, ao prévio processo executivo, porquanto 
não consentâneo com sua natureza e sua finalidade. 8. Havendo sido a impetrante devida-
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mente intimada da decisão judicial que lhe advertiu das consequências do descumprimento 
da ordem, oportunidade em que a autoridade apontada como coatora lhe facultou prestar 
informações sobre eventual impossibilidade de cumprimento, alcançando-lhe a possibilidade 
de defender-se no primeiro grau, sendo-lhe assegurado, ademais, o recurso e o acesso, pela 
via mandamental, ao Tribunal, não há falar em violação ao devido processo legal.” (MS nº 
5031214-13.2016.4.04.0000/PR, rel. Juiz Federal Convocado Danilo Pereira Junior, por 
unanimidade, julgado em 18.10.16)

“PENAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA SANCIONATÓ-
RIA. BLOQUEIO DE VALORES VIA BACENJUD. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE 
DE SUBMISSÃO DA CAUSA A JUÍZO E PROCESSO DE EXECUÇÃO CÍVEIS. LEGI-
TIMIDADE DE O JUIZ CRIMINAL FAZER VALER SUAS DECISÕES. JURISDIÇÃO 
CRIMINAL ESPECIALIZADA DOS TRIBUNAIS. MANDADO DE SEGURANÇA 
DENEGADO. 1. A empresa que explora atividade comercial no território nacional, por 
submeter-se à jurisdição brasileira, tem o dever de prestar as informações determinadas por 
decisão de autoridade judiciária brasileira, demandando a apresentação de dados referentes 
ao afastamento do sigilo de dados telemáticos, necessários à apuração de crimes, quando o 
fato investigado foi praticado em território nacional e aqui é apurado. 2. A suplementação 
normativa, conforme disposto no art. 3º do CPP, deve ser feita, consoante a hermenêutica 
jurídica, apenas de modo a preencher eventuais lacunas do sistema processual penal, sem 
substituir as disposições do processo penal pelas do processo civil. Dessarte, a referência 
a algumas disposições do Código de Processo Cível é feita apenas para confirmar – o que 
seria, inclusive, pressuposto da jurisdição – a possibilidade legal de todo magistrado fazer 
cumprir, via preceito sancionatório, as suas decisões. 3. As decisões de quebra de sigilo de 
dados e as decisões incidentais de garantia do cumprimento de tais decisões, ou seja, dentro 
da relação principal-acessório, são de natureza eminentemente penal, por expressa disposição 
constitucional, cravada no artigo 5º, inciso XII. Decorrentemente de tais fundamentos, tem-
se que a decisão do magistrado, por ter sida manifestado no exercício da jurisdição penal, 
haverá de, se errada, ser reformada nas turmas com competência especializada em causas 
criminais do TRF e do Superior Tribunal de Justiça e em ambas as turmas do Supremo 
Tribunal Federal, dotadas dessa competência 4. A autoridade de coerção para cumprimen-
to da requisição de dados é estabelecida em defesa do poder jurisdicional do magistrado, 
cabendo a ele, ou às autoridades jurisdicionais superiores, o cancelamento, o agravamento 
ou a revisão de seus termos. Isso importa na conclusão de que a multa aplicada, no âmbito 
penal, não está no poder de disposição das partes. Daí porque, dispondo o magistrado de 
ferramenta de bloqueio de valores via Bacenjud, pode ele próprio fazê-lo, para compelir ao 
cumprimento de sua decisão, não sendo, notoriamente, a hipótese de se percorrer o caminho 
sugerido pela impetração, segundo o qual, em última análise, o magistrado aplicaria a multa 
e teria que pedir ao Ministério Público ou à Fazenda Pública que, por sua vez, requeressem 
a um juiz cível o cumprimento de sua decisão que aplica a multa. 6. Limitado o mandado de 
segurança ao uso do bloqueio eletrônico (Bacenjud) para cumprimento da multa aplicada pelo 
juízo criminal, pelo não atendimento à sua determinação judicial, verifica-se não existir o 
alegado direito líquido e certo.” (TRF4, Mandado de Segurança 5040387-61.2016.404.0000, 
7ª Turma, Des. Federal Márcio Antônio Rocha, por unanimidade, 01.02.2017)

Para situar o tema, acrescento histórico do entendimento deste 
Tribunal, no sentido de que as empresas que exploram serviços de 
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Internet submetem-se ao regime da Lei 12.965/2014 (Marco Civil da 
Internet), de modo especial ao seu artigo 12, inciso II:

“A empresa que explora atividade comercial no território nacional, por submeter-se à 
jurisdição brasileira, tem o dever de prestar as informações determinadas por decisão de 
autoridade judiciária brasileira, demandando a apresentação de dados referentes ao afas-
tamento do sigilo de dados telemáticos, necessários à apuração de crimes, quando o fato 
investigado foi praticado em território nacional e aqui é apurado.” (TRF4, MS 5038183-
78.2015.404.0000, 7ª Turma, Des. Federal Márcio Antônio Rocha, 31.03.2016)

Na solicitação de informações a grupos empresariais, as
“divisões internas não socorrem o conglomerado, pois não seria exigível do Poder Judi-
ciário, diante da urgência e da gravidade dos graves fatos criminosos que almejava evitar 
e esclarecer, que percorresse intrincados meandros empresariais internos. O importante 
para a interpretação dos fatos é que a informação foi passada a pessoa ou setor ligado ao 
grupo, e que detinha conhecimentos suficientes para encaminhar a decisão judicial para o 
pronto atendimento interno. Trata-se de mera opção administrativa do conglomerado ter 
ou não um setor de redirecionamento de solicitações. De outra ótica, não é exigível das 
autoridades públicas o conhecimento de como encaminhar solicitações às diversas divisões 
e empresas, se esses canais não estão informados nos sites das diversas empresas.” (idem, 
MS 5038183-78.2015.404.0000)

A própria lei trabalha com conceito de grupo econômico, quando 
prevê punições (artigo 12, II). Essa informação, quando se trata 
de exploração de negócios junto a consumidores brasileiros, deve, 
evidentemente, ser em idioma nacional, inclusive.

E, ainda,
“também não socorre o argumento de que servidores e bancos de dados se encontram se-
diados em outro país. Novamente, as divisões e opções administrativas internas não servem 
para desobrigar a empresa conglomerada das decisões judiciais. Dessarte, explorando a 
empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. atividade econômica em território na-
cional, submete-se ao regime regulatório brasileiro ainda que, por opção comercial, tenha 
parte de seus serviços sediada em território de qualquer outro país. Essa opção de ter parte 
de seus serviços, ou parte de seus equipamentos, sediada em território estrangeiro é mera 
opção administrativo-empresarial. Não apresenta o condão de extrair o produto final de sua 
atividade, ou seja, os serviços prestados a milhares de consumidores brasileiros ou aqui 
sediados, da jurisdição brasileira, sob pena de não apenas se colocar em jogo a soberania 
nacional, mas, principalmente, colocar-se uma coletividade de consumidores sob riscos e 
sem proteção do sistema jurídico nacional.” (idem, MS 5038183-78.2015.404.0000)

Repetidas são as decisões deste Tribunal no mesmo sentido:
“MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. QUEBRA DE SI-

GILO. EMPRESA CONTROLADORA ESTRANGEIRA. DADOS ARMAZENADOS NO 
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EXTERIOR. POSSIBILIDADE DE FORNECIMENTO DOS DADOS. 1. Determinada a 
quebra de sigilo telemático em investigação de crime cuja apuração e punição sujeitam-se à 
legislação brasileira, impõe-se ao impetrante o dever de prestar as informações requeridas, 
mesmo que os servidores da empresa encontrem-se em outro país, uma vez que se trata de 
empresa constituída conforme as leis locais e, por esse motivo, sujeita tanto à legislação 
brasileira quanto às determinações da autoridade judicial brasileira. 2. O armazenamento 
de dados no exterior não obsta o cumprimento da medida que determinou o fornecimento 
de dados telemáticos, uma vez que basta à empresa controladora estrangeira repassar os 
dados à empresa controlada no Brasil, não ficando caracterizada, por essa transferência, a 
quebra de sigilo. 3. A decisão relativa ao local de armazenamento dos dados é questão de 
âmbito organizacional interno da empresa, não sendo de modo algum oponível ao comando 
judicial que determina a quebra de sigilo. 4. Segurança denegada. Prejudicado o agravo 
regimental.” (TRF4, Mandado de Segurança nº 5030054-55.2013.404.0000, 8ª Turma, Des. 
Federal João Pedro Gebran Neto, 11.03.2014)

“PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. GOOGLE BRASIL IN-
TERNET LTDA. QUEBRA DE SIGILO DE E-MAIL (GMAIL). ALEGAÇÃO DE QUE 
OS DADOS ENCONTRAM-SE ARMAZENADOS NO EXTERIOR E DA NECESSI-
DADE DE UTILIZAÇÃO DO ACORDO DE COOPERAÇÃO EM MATÉRIA PENAL 
ENTRE O BRASIL E OS EUA (MLAT). IMPROCEDÊNCIA. FORNECIMENTO DOS 
DADOS PELA EMPRESA SEDIADA EM TERRITÓRIO NACIONAL. ARTIGOS 7º 
DO CÓDIGO PENAL, 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.126 DO CÓDIGO 
CIVIL. PRECEDENTES. 1. A Google Brasil Internet Ltda. foi constituída nos termos da 
legislação brasileira (art. 1.126 do CC), sendo indiscutível que o domicílio da aludida pessoa 
jurídica para as demandas havidas em território nacional é efetivamente o Brasil (art. 88 
do CPC). 2. Embora sejam pessoas jurídicas diversas, a Google Brasil Internet Ltda. e a 
Google Inc. fazem parte do mesmo grupo econômico, sendo sócias da empresa situada no 
Brasil justamente a Google Inc., a Google Internacional e a LLC, todas constituídas nos 
EUA. 3. O dever legal de prestar informações recai sobre a empresa sediada em território 
nacional, devendo esta tomar as medidas necessárias para o cumprimento da ordem emanada 
da autoridade judiciária brasileira – fornecimento de dados relativos à quebra de e-mail 
(Gmail) –, sendo descabida a invocação de leis americanas para se esquivar de atendimento 
à requisição judicial, quando o fato investigado foi praticado por brasileiro em território 
nacional (art. 7º do CP). 4. Se, por um lado, a empresa aufere lucros com a atividade de-
senvolvida no Brasil, deve, por outro, dar fiel cumprimento à ordem judicial, como ocorre 
com qualquer cidadão ou entidade constituída segundo as normas do país. 5. Não se pode 
olvidar o efetivo avanço que o ‘Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o 
Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América’ 
(MLAT) trouxe para a investigação criminal, principalmente na repressão a crimes de maior 
gravidade (tráfico de entorpecentes e de armas de fogo, lavagem de dinheiro, pedofilia 
etc.). Entretanto, não se justifica a imposição ao Judiciário de utilizar referido acordo de 
cooperação quando a empresa possui sede em território nacional, bem como meios para 
atender, de forma mais célere e menos burocrática, a solicitação judicial. 6. Não há qualquer 
inconstitucionalidade na não utilização, em determinadas hipóteses – principalmente nos 
casos de urgência –, do ‘MLAT’, uma vez que o artigo 17 do referido acordo possibilita o 
uso de outros instrumentos para produção de provas. 7. Revela-se extremamente temerário 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 187

vincular as autoridades judiciais brasileiras à legislação do local em que os dados, em tese, 
encontram-se armazenados, uma vez que a empresa pode, por qualquer motivo, simplesmente 
fazer a opção de transferir o servidor para qualquer lugar, o que, certamente, dificultará ainda 
mais a investigação criminal. 8. A Google Brasil Internet Ltda. efetivamente possui meios 
– técnicos e jurídicos – de prestar as informações requisitadas pela autoridade judiciária 
brasileira, constituindo a recusa no fornecimento dos dados solicitados mero estratagema 
da empresa – ou mesmo das controladoras –, o que não pode ser admitido, principalmente 
em razão da volatilidade dos dados que são transmitidos pela via eletrônica (os quais, por 
questão de segurança, devem estar replicados em vários locais do mundo), cujos registros 
podem ser facilmente deletados. 9. Precedente da Corte Especial do STJ e deste Tribunal. 
Ordem denegada.” (TRF4, MS 2009.04.00.011335-1, Sétima Turma, relatora p/ acórdão 
Salise Monteiro Sanchotene, D.E. 20.06.2013)

“PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL. ART. 
241 DO ECA. ORDEM JUDICIAL. INTERCEPTAÇÃO DE FLUXO DE DADOS TE-
LEMÁTICOS PELA GOOGLE BRASIL. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE 
CUMPRIMENTO. DADOS LOCALIZADOS EM EMPRESA CONTROLADORA NO 
EXTERIOR. MESMO GRUPO ECONÔMICO. POSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO 
PELA EMPRESA NACIONAL. ARTS. 88 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 1.134 
DO CÓDIGO CIVIL. IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA EM FACE DO DESCUMPRI-
MENTO. VIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
1. Hipótese em que a autoridade impetrada determinou à impetrante (Google Brasil), nos 
autos de inquérito policial que investiga a prática de crime previsto no art. 241 do ECA, a 
interceptação de dados telemáticos de usuário de conta de e-mail, sob pena de multa diária. 
2. Alegação de impossibilidade de cumprimento, pois os dados requeridos estão armaze-
nados em empresa controladora, localizada no exterior, razão pela qual seria necessária 
a requisição da prova por via diplomática. 3. Impetrante que é pessoa jurídica de direito 
privado interno, constituída sob as leis brasileiras, domiciliada em território nacional, filial 
de pessoa jurídica estrangeira, mas que pertence ao mesmo conglomerado econômico da 
matriz norte-americana, onde armazenados os dados. 4. Nos termos dos arts. 88 do Código 
de Processo Civil e 1.134 do Código Civil, é da empresa nacional a obrigação de cumprir a 
determinação da autoridade judicial brasileira competente. 5. Procedimento que se destina 
a apurar condutas criminosas praticadas por brasileiros domiciliados no território nacio-
nal, sem qualquer pretensão de investigar e responsabilizar criminosos domiciliados em 
outros Estados, razão pela qual é desnecessário o uso de via diplomática para a obtenção 
da prova, sabidamente mais demorada e com riscos de maiores prejuízos à elucidação de 
supostos fatos delitivos graves. 6. Requisição de prova e imposição de multa diária que 
não implicam qualquer ilegalidade ou abuso de poder.” (TRF4, Mandado de Segurança 
0021816-40.2010.404.0000, 7ª Turma, Des. Federal Tadaaqui Hirose, D.E. 31.03.2011)

Tais fundamentos são encampados expressamente pela Lei 
12.965/2014, verbis:

“Art. 10. A guarda e a disponibilização dos registros de conexão e de acesso a aplicações 
de Internet de que trata esta lei, bem como de dados pessoais e do conteúdo de comunica-
ções privadas, devem atender à preservação da intimidade, da vida privada, da honra e da 
imagem das partes direta ou indiretamente envolvidas.



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017188

§ 1º O provedor responsável pela guarda somente será obrigado a disponibilizar os 
registros mencionados no caput, de forma autônoma ou associados a dados pessoais ou a 
outras informações que possam contribuir para a identificação do usuário ou do terminal, 
mediante ordem judicial, na forma do disposto na Seção IV deste Capítulo, respeitado o 
disposto no art. 7º.

§ 2º O conteúdo das comunicações privadas somente poderá ser disponibilizado me-
diante ordem judicial, nas hipóteses e na forma que a lei estabelecer, respeitado o disposto 
nos incisos II e III do art. 7º.

(...)
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.

(...)”

O artigo 12 da mesma lei prevê a aplicação de sanções decorrentes 
de descumprimento das normas estabelecidas nos artigos 10 e 11:

“Art. 12. Sem prejuízo das demais sanções cíveis, criminais ou administrativas, as in-
frações às normas previstas nos arts. 10 e 11 ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes 
sanções, aplicadas de forma isolada ou cumulativa:

I – advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas;
II – multa de até 10% (dez por cento) do faturamento do grupo econômico no Brasil no 

seu último exercício, excluídos os tributos, considerados a condição econômica do infrator 
e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção;

III – suspensão temporária das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11; ou
IV – proibição de exercício das atividades que envolvam os atos previstos no art. 11.
Parágrafo único. 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.”

No teor da lei, a multa poderia, inclusive, chegar a 10% do valor do 
faturamento do grupo.

Importa destacar, também, que os dados requeridos pelo juízo de 
origem, no âmbito da investigação, não pertencem à parte impetrante, 
mas às pessoas ali investigadas, de modo que somente ao juiz da causa 
competia decidir sobre a necessidade do afastamento do respectivo 
sigilo, para os fins do esclarecimento dos fatos investigados.
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Outrossim, é necessário posicionar a referência feita pela decisão à 
aplicabilidade supletiva das normas processuais civis, conforme dis-
posto no art. 3º do 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.”

Tal suplementação normativa deve ser feita, consoante a hermenêutica 
jurídica, apenas de modo a preencher eventuais lacunas do sistema 
processual penal, sem substituir as disposições do processo penal pelas 
do processo civil. Dessarte, a referência a algumas disposições do 
Código de Processo Cível é feita apenas para confirmar – o que seria, 
inclusive, pressuposto da jurisdição – a possibilidade legal de todo 
magistrado fazer cumprir, via preceito sancionatório, as suas decisões.

Todavia, as referências ao Código de Processo Civil não vão além da 
justificação legal do poder de cautela do juízo criminal, especificamente 
quanto à aplicação de multa às partes e àqueles que intervêm no processo, 
quando verificado o descumprimento a decisão judicial liminar ou em 
ato de obstrução à Justiça. E não vão além porque, sabidamente, o 
Código de Processo Civil somente se aplica às causas cíveis, conforme 
interpretação decorrente do artigo 42, verbis: “As causas cíveis serão 
processadas e decididas pelo juiz nos limites de sua competência”.

Ocorre que as decisões de quebra de dados e as decisões incidentais 
de garantia do cumprimento de tais decisões, ou seja, dentro da relação 
principal-acessório, são de natureza eminentemente penal, por expressa 
disposição constitucional, cravada no artigo 5º, inciso XII:

“XII – é inviolável o sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados 
e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na 
forma que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal.”

Nesse contexto, sem prejuízo de discussão sobre poderem ou não 
juízes com competência cível interceptar dados, não resta dúvidas de 
que as decisões de instrução processual penal apresentam a natureza 
penal referida pela Constituição Federal, não havendo espaço para 
decisões de juízos cíveis sobre qualquer aspecto das decisões proferidas 
por juízes com competência criminal.

Daí porque equivoca-se a impetração ao afirmar não pretender aqui a 
discussão da legalidade da decisão questionada, a qual seria apreciada no 
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juízo cível, notadamente, após a inscrição em dívida ativa, a execução e 
os embargos do devedor. Essa almejada transferência de competência ao 
juízo cível é inconcebível por pressuposto da divisão entre competências 
criminal e cível dos diversos órgãos do Poder Judiciário. Basta a tanto a 
percepção de que não haveria qualquer matéria que um juiz cível poderia 
apreciar que diretamente não estivesse relacionada a uma alegação de 
erro ou acerto de um juiz com competência criminal. Não havendo 
matéria a ser decidida no juízo cível, tratar-se-ia de jurisdição vazia 
e sem pressuposto de competência, e o requerimento da impetração 
vale tanto quanto a solicitação de que a decisão do juízo criminal seja 
remetida para apreciação ao juízo da família, ao juízo falimentar ou à 
justiça trabalhista. Tais juízos não atuariam, simplesmente, porque não 
apresentam a competência jurisdicional para tanto.

Decorrentemente de tais fundamentos, tem-se que a decisão do 
magistrado, por ter sido manifestada no exercício da jurisdição penal, 
haverá de, se errada, ser reformada nas turmas com competência 
especializada em causas criminais do Tribunal Regional Federal e 
do Superior Tribunal de Justiça e em ambas as turmas do Supremo 
Tribunal Federal, já que ambas estão dotadas dessa competência. Sem 
sentido, portanto, a petição de impetração ao requerer liminar, com base 
em precedente do Superior Tribunal de Justiça, lavrado em autos de 
execução fiscal, apontando o MC 13.590/RJ, rel. Ministro Humberto 
Martins, Segunda Turma, julgado em 06.12.2007, DJ 11.12.2007, p. 
170.

Por fim, importa ressaltar que decisão acessória, de coerção 
para cumprimento da decisão principal de fornecimento de dados, é 
estabelecida em defesa do poder jurisdicional do magistrado, cabendo 
a ele, ou às autoridades jurisdicionais superiores, o cancelamento, o 
agravamento ou a revisão de qualquer forma. Isso importa na conclusão 
de que a multa aplicada, no âmbito penal, não está no poder de 
disposição do Ministério Público, o qual não tem o poder de alterá-
la, revisá-la ou mesmo de a ela renunciar. Daí porque, dispondo o 
magistrado de ferramenta de bloqueio de valores via Bacenjud, pode 
ele próprio fazê-lo, para compelir ao cumprimento de sua decisão, não 
sendo, notoriamente, a hipótese de se percorrer o caminho sugerido pela 
impetração, segundo o qual, em última análise, o magistrado aplicaria a 
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multa e teria que pedir para o Ministério Público ou a Fazenda Pública 
que, por sua vez, requeressem a um juiz cível o cumprimento de sua 
decisão.

Portanto, na linha da fundamentação legal e dos precedentes acima 
transcritos, este Tribunal tem posição firme no sentido da possibilidade 
da realização da constrição eletrônica para coagir ao cumprimento da 
ordem judicial, no âmbito da jurisdição criminal.

Outra questão, neste mandado de segurança, diz com eventual 
desproporcionalidade da medida, pois, segundo consta das razões de 
impetração, a determinação do juízo culminou com o bloqueio de R$ 
9.460.000,00 (nove milhões, quatrocentos e sessenta mil reais) – extrato 
juntado no evento 155 dos autos originários.

Analisando-se individualmente o valor do dia-multa – correspondente 
a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) –, não se verifica flagrante 
desproporcionalidade, pois foi por conta da renitência da impetrante 
em dar cumprimento à ordem judicial que o montante atingiu, ao longo 
de diversos meses, cifra significativa.

Nesse sentido, quanto à proporcionalidade e à adequação do valor, o 
acórdão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento 
do Inq. 784/DF, rel. Ministra Laurita Vaz, em 17.04.2013, cuja decisão 
teve o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, submeto à consideração desta Corte Especial a minha determinação 
de, desde logo, fixar à GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA. o prazo improrrogável de 
10 (dez) dias para cumprimento da ordem de quebra do sigilo telemático deferida nestes 
autos, sob pena de multa diária no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por dia de 
atraso, contado do recebimento do ofício.”

Na mesma linha, o precedente desta Turma no Mandado de Segurança 
5054238-70.2016.404.0000, julgado na sessão de 16.05.2017, acolhendo 
referido parâmetro. Transcrevo do voto condutor do acórdão, de minha 
relatoria:

“Assim, o valor da multa diária, no período de 07.10.2016 a 28.11.2016 (52 dias), que 
é o objeto deste mandado de segurança, pode, ponderando-se a proporcionalidade sob os 
aspectos do descumprimento e da gravidade dos fatos cuja apuração foi colocada em risco 
pela impetrante, corresponder a R$ 50.000,00, parâmetro análogo àquele fixado no referido 
precedente da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, acima citado, o que totaliza 
R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mil reais).”

No presente caso, verifica-se que o montante de R$ 9.460.000,00, 
em realidade, corresponde à multa diária aplicada, no valor de R$ 
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50.000,00 (cinquenta mil reais), calculada a partir de 03.06.2016 
(correspondente ao 11º dia seguinte a 23.05.2016, quando houve a 
confirmação do recebimento da ordem pela Facebook Serviços Online 
do Brasil Ltda. – evento 70) e consolidada até a data de 21.11.2016 
(quando foi proferida a decisão juntada ao evento 141 do Pedido de 
Quebra de Sigilo Telefônico nº [omissis]), com o acréscimo de 10% 
sobre o montante, nos termos da decisão do evento 88, tudo conforme o 
decidido na referida decisão no evento 141.

Outrossim, a empresa Facebook teve ciência da ordem de quebra 
de sigilo e iniciou seu processamento em 15.12.2015 (eventos 13 e 19 
dos autos originários), ou seja, há mais de um ano, e não forneceu os 
dados solicitados, o que evidencia, por si só, não se tratar de medida 
desproporcional, pois guarda relação com a gravidade da situação e 
com a capacidade da empresa.

Além disso, constou da decisão impugnada a ressalva de que, 
tendo sido consolidado o valor da multa e determinado o bloqueio, a 
incidência da multa diária ficava cessada a partir daquela data, devendo 
a autoridade policial providenciar meios alternativos de investigação.

Nesse contexto e limitado o mandado de segurança às questões 
postas na inicial, verifica-se não existir o alegado direito líquido e certo, 
devendo ser denegada a segurança.

Ante o exposto, voto por denegar a segurança.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5007828-57.2017.4.04.7100/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus

Apelante: Ministério Público Federal
Apelada: Tim Celular S.A.

Advogados: Dra. Mariana Helena Kapor Drumond
Dr. Leonardo São Bento Araujo dos Santos
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EMENTA

Processual Penal. Mandado de segurança. Requisição direta, pela 
Polícia Federal, de informação sobre os terminais telefônicos vinculados 
a determinada ERB, em certo período. Prévia autorização judicial. 
Desnecessidade. Dados não acobertados pelo sigilo constitucional. 
Provimento do reexame necessário e do apelo ministerial.

1. Os dados atinentes à relação entre ERBs e terminais a elas 
vinculados, ou vice-versa, não estão protegidos pelo sigilo constitucional, 
uma vez que não são reveladores do conteúdo das comunicações 
telefônicas (artigo 5º, XII, da CF/88) e, portanto, o seu desvelamento 
não representa invasão da vida privada do investigado.

2. Quanto à alegação de que a impetrante sequer disporia dos dados 
relativos ao tráfego de SMS por ERB, uma vez que inexistiria obrigação 
regulamentar nesse sentido, observa-se que, ao que tudo indica, houve 
precipitação, tanto da impetrante como do juízo de primeira instância, ao 
tratar do tema, porquanto essa informação não foi repassada e submetida 
ao exame da autoridade dita coatora previamente ao ajuizamento do 
mandado de segurança. Assim, no tocante a esse particular, conclui-se 
que a impetrante carece de interesse processual, considerando que a sua 
justificativa para o descumprimento da determinação não foi refutada 
pela autoridade que requisitou a informação, o que, na forma do artigo 
17 do Código de Processo Civil, constitui óbice ao exame da postulação.

3. Provimento do reexame necessário e do apelo ministerial.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 8ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento ao reexame necessário e à apelação 
do Ministério Público Federal para denegar a segurança e para confinar 
a fundamentação aos limites do ato que se inquina de abusivo ou ilegal, 
é dizer, ao interesse processual da impetrante (artigo 17 do CPC), nos 
termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 16 de agosto de 2017.
Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus, Relator.
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RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Cuida-se 
de apelação do Ministério Público Federal e de reexame necessário 
interpostos em face de sentença na qual o juízo de origem concedeu 
segurança em favor de Tim Celular S/A, de modo a autorizar a impetrante 
a não fornecer informações requisitadas diretamente por delegado de 
Polícia Federal, sem embasamento em decisão judicial, salvaguardando 
os representantes da empresa de eventual imputação de crime.

Em suas razões, o órgão ministerial sustenta, em síntese, que a 
requisição emanada da autoridade policial não abrange dados albergados 
pelo sigilo constitucional. Assim, inexiste ilegalidade ou abuso de 
poder. Requer, por essa razão, a reforma da sentença e a denegação da 
segurança pleiteada (evento 41).

A impetrante apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção do 
decisório recorrido (evento 49).

Nesta instância, o representante do Ministério Público Federal 
ofereceu parecer pelo provimento do apelo (evento 05).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Da visualização 
dos autos eletrônicos, é possível verificar que o mandado de segurança 
impetrado na origem foi manejado em face de requisição emanada 
da autoridade policial, no bojo do IPL 5055918-33.2016.4.04.7100, 
na qual se requeria à empresa Tim Celular S/A informação sobre “os 
números de telefones que foram usados (ativos, que travaram contato 
telefônico/SMS etc.) na ERB (especificando sua localização) que atende 
ao endereço Av. Presidente Getúlio Vargas, 1070, Alvorada/RS, no 
período das 00:00:00 do dia 24.03.2016 às 05:00:00 do dia 26.03.2016, 
particularmente por volta das 0h13min do dia 26.03.2016” (evento 04, 
OFIC6, do IPL).

A impetrante sustenta que não poderia fornecer ao requisitante tais 
informações sem prévia autorização judicial, porquanto protegidas por 
sigilo constitucional, tese que encontrou acolhida junto ao juízo de 
primeira instância. Acrescenta que, ainda que assim não fosse, haveria 
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um óbice de ordem prática relativo ao fornecimento dos dados atinentes 
ao tráfego de SMS, uma vez que não armazena tais informações, pois 
essa obrigação não consta da Resolução 477 da Anatel.

Questões semelhantes a esta ora em apreço já foram enfrentadas pela 
Turma, pelo menos, em duas oportunidades anteriores: na assentada 
de 15.02.2017, por ocasião do julgamento do RCCR 5009657-
86.2016.4.04.7204, de minha relatoria; e em 10.05.2017, por meio 
do julgamento do AI 5053845-48.2016.4.04.0000, relatado pelo 
Desembargador Federal Leandro Paulsen.

A diferença que se verifica entre a situação ora trazida à apreciação 
do colegiado e a constatada naquelas outras oportunidades reside no 
fato de que, aqui, a autoridade policial pretende ter acesso aos números 
de telefone que estiveram vinculados a uma determinada ERB, em 
um dado período; e, naqueles julgamentos anteriores, o caminho da 
informação era justamente o inverso: a Polícia Federal havia requerido 
esclarecimentos sobre as ERBs vinculadas a um certo número telefônico, 
em um intervalo delimitado.

No primeiro julgamento, ocorrido em 15.02.2017, proferi voto, na 
condição de relator, no sentido de que a relação das ERBs utilizadas 
pelos terminais telefônicos estaria acobertada pela cláusula de reserva 
de jurisdição e, portanto, não poderia constituir objeto de requisição 
direta pela Polícia Federal. Esse entendimento foi acompanhado pelos 
demais componentes do colegiado na ocasião, Juízes Federais Danilo 
Pereira Júnior e Nivaldo Brunoni.

Em 10.05.2017, quando a questão foi uma vez mais submetida à 
Turma, o relator, Desembargador Leandro Paulsen, proferiu voto no 
sentido de que a identificação da relação de terminais vinculados a uma 
determinada ERB não teria o condão de impactar de forma relevante 
a vida privada dos investigados, uma vez que permaneceria sob sigilo 
o conteúdo das conversas travadas, razão pela qual, na sua visão, a 
medida independeria de prévia autorização judicial.

Diante das ponderações então apresentadas por Sua Excelência, 
tive por bem, naquela oportunidade, evoluir no entendimento acerca 
do tema, alinhando-me à manifestação do relator para, igualmente, 
afastar do âmbito da cláusula de reserva de jurisdição a requisição 
sobre informações a respeito da relação de ERBs vinculadas a um dado 
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terminal telefônico.
A ementa daquele julgamento foi redigida nas seguintes linhas:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. INVESTIGAÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL. SO-

LICITAÇÃO DIRETA, PELA AUTORIDADE POLICIAL À EMPRESA DE TELEFONIA, 
DO ACESSO AOS DADOS SOBRE A OCORRÊNCIA DE LIGAÇÕES TELEFÔNICAS 
E SOBRE A IDENTIFICAÇÃO DE SEUS USUÁRIOS. DESNECESSIDADE DE CON-
TROLE JURISDICIONAL PRÉVIO.

1. Os dispositivos constitucionais resguardam, sob reserva de jurisdição, o conteúdo das 
comunicações telefônicas, visando resguardar a privacidade das conversas entre as pessoas.

2. O acesso aos registros aptos a identificar a ocorrência de ligações entre determinados 
terminais telefônicos e a identidade de seus titulares, sem que com isso seja franqueado o 
acesso aos conteúdos das respectivas conversas, constitui medida investigativa ordinária 
que prescinde de intervenção judicial prévia.”

Pois bem. Como já esclarecido, a diferença entre os casos 
anteriormente apreciados e este agora trazido a exame diz respeito 
unicamente ao sentido do fluxo da informação requisitada: naqueles 
anteriores, a Polícia Federal pretendia obter a lista de ERBs vinculadas 
a um determinado número; agora, visa acessar a lista de terminais 
relacionados a uma ERB.

Sendo assim, e reafirmando o entendimento que passei a adotar 
a partir do julgamento do AI 5053845-48.2016.4.04.0000, em 
10.05.2017, penso que os dados atinentes a essa relação entre ERBs 
e terminais a elas vinculados, ou vice-versa, não estão protegidos pelo 
sigilo constitucional, uma vez que não são reveladores do conteúdo das 
comunicações telefônicas (artigo 5º, XII, da CF/88) e, portanto, o seu 
desvelamento não representa invasão da vida privada do investigado.

Desse modo, entendo que a sentença merece ser reformada, 
porquanto não vislumbro ilegalidade no ato requisitório emanado da 
autoridade policial.

Por fim, quanto à alegação de que a impetrante sequer teria 
armazenados os dados relativos ao tráfego de SMS por ERB, uma vez 
que inexistiria obrigação regulamentar nesse sentido, observo que, 
ao que tudo indica, houve precipitação, tanto da impetrante como do 
juízo de primeira instância, ao tratar do tema, uma vez que não consta 
tenha ele feito parte da requisição da autoridade inquinada de coatora, 
conforme informações por essa prestadas e como se deduz do teor do 
ato apontado como ilegal ou abusivo.
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Nesse sentido, já havia alertado o representante do órgão ministerial 
atuante na primeira instância, em parecer oferecido no evento 19 do 
feito originário:

“Além disso, no que tange à alegação da impetrante sobre a impossibilidade técnica de 
fornecer os números de telefone que receberam ou enviaram mensagens de texto utilizando-se 
da ERB indicada, destaca-se que tal informação deve ser prestada pela empresa de telefonia 
em resposta ao ofício requisitório expedido nos autos do IPL nº 5055918-33.2016.404.7100, 
a fim de que seja avaliada tecnicamente.”

Assim, entendo que, no tocante a esse particular, a impetrante 
carece de interesse processual, o que, na forma do artigo 17 do Código 
de Processo Civil, constitui óbice ao exame dessa causa de pedir da 
postulação.

Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao reexame 
necessário e à apelação do Ministério Público Federal para denegar 
a segurança e para confinar a fundamentação aos limites do ato que 
se inquina de abusivo ou ilegal, é dizer, ao interesse processual da 
impetrante (artigo 17 do CPC).

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto: Trata-se 
de matéria já apreciada por esta Turma em outras oportunidades, 
como destacado pelo relator, todavia, não participei dos julgamentos 
anteriores, de modo que apresento voto escrito neste caso.

A matéria de fundo, das mais relevantes, foi apreciada pelas Cortes 
Superiores, como se colhe dos seguintes precedentes:

“(...) não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, 
inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, 
da CF no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção 
constitucional é da comunicação de dados, e não dos dados.” (BRASIL. Supremo Tribunal 
Federal. Habeas Corpus nº 91.867/PA. Relator: Ministro Gilmar Mendes. Brasília/DF: DJ 
24.04.2012)

“Não se confundem as medidas de quebra de sigilo telefônico com a interceptação de 
comunicação telefônica, esta última albergada, ademais, pela cláusula de reserva de juris-
dição. Daí, não são exigíveis, no contexto da quebra de sigilo de dados, todas as cautelas 
insertas na Lei 9.296/1996.” (HC nº 237.006/DF, Sexta Turma, rel. Min. Maria Thereza de 
Assis Moura, julgado em 27.06.2014, DJe 04.08.2014)

“Não há ilegalidade na quebra do sigilo de dados cadastrais de linhas telefônicas, os 
quais, conforme o tribunal de origem, foram obtidos por autoridade policial que recebeu de 
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magistrado senha fornecida pela Corregedoria de Polícia Judiciária. Isso porque, conforme 
entendimentos do STF e do STJ, o disposto no artigo 5º, XII, da CF não impede o acesso aos 
dados em si, ou seja, o objeto protegido pelo direito à inviolabilidade do sigilo não são os 
dados em si, mas tão somente a comunicação desses dados. O entendimento do tribunal de 
origem é que, sobre os dados cadastrais de linhas telefônicas, inexiste previsão constitucional 
ou legal de sigilo, já que não fazem parte da intimidade da pessoa, assim como sobre eles 
não paira o princípio da reserva jurisdicional. Tal entendimento está em consonância com 
a jurisprudência do STJ.” (BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Agravo Regimental em 
Habeas Corpus de nº 181.546/SP. Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze. Brasília/DF. 
DJ 11.02.2014. DJe 18.02.2014)

Ora, a norma do artigo 5º, XII, da Constituição Federal coloca sob 
proteção da reserva de jurisdição a comunicação telefônica, telegráfica 
e de dados, não os dados em si. Tampouco a Lei nº 9.296/96 veda que a 
autoridade policial tenha acesso a essas informações independentemente 
de ordem judicial.

Nesse sentido, ensina Renato Brasileiro de Lima:
“Destarte, o objeto da Lei nº 9.296/96 não abrange a quebra do sigilo de dados telefônicos. 

Como já se manifestou a jurisprudência, a Lei nº 9.296/96 é aplicável apenas às intercepta-
ções telefônicas (atuais, presentes), não alcançando os registros telefônicos relacionados a 
comunicações passadas. Logo, a quebra do sigilo dos dados telefônicos contendo os dias, 
os horários, a duração e os números das linhas chamadas e recebidas não se submete à 
disciplina das interceptações telefônicas regidas pela Lei 9.296/96. Em outras palavras, a 
proteção a que se refere o art. 5º, inciso XII, da Constituição Federal é da comunicação de 
dados, e não dos dados em si mesmos.

Portanto, diversamente da interceptação telefônica, a quebra do sigilo de dados tele-
fônicos não está submetida à cláusula de reserva de jurisdição. Logo, além da autoridade 
judiciária competente, Comissões Parlamentares de Inquérito também podem determinar a 
quebra do sigilo de dados telefônicos com base em seus poderes de investigação (CF, art. 28, 
§ 3º), desde que o ato deliberativo esteja devidamente fundamentado.” (LIMA, Renato Bra-
sileiro de. Legislação Penal Especial comentada. 2. ed. Salvador: JusPodivm, 2014. p. 142)

Não se tratando, portanto, de questão constitucionalmente reservada 
à apreciação jurisdicional, é cabível a requisição direta das informações 
pela autoridade policial, na forma da Lei nº 12.830/2013, verbis:

“Art. 2º As funções de polícia judiciária e a apuração de infrações penais exercidas pelo 
delegado de polícia são de natureza jurídica, essenciais e exclusivas de Estado.

(...)
§ 2º Durante a investigação criminal, cabe ao delegado de polícia a requisição de perícia, 

informações, documentos e dados que interessem à apuração dos fatos.”

Portanto, somados tais fundamentos aos exarados pelo relator, estou 
acompanhando integralmente seu voto.
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Ante o exposto, voto por dar provimento ao reexame necessário e à 
apelação do Ministério Público Federal para denegar a segurança e para 
restringir a fundamentação aos limites do ato que se inquina de abusivo 
ou ilegal, isto é, ao interesse processual da impetrante (artigo 17 do 
CPC), nos termos da fundamentação.

É o voto.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5008071-48.2015.4.04.7107/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen

Apelante: Ministério Público Federal
Apelada: A.M.

Advogado: Dr. Julio Cesar Nascimento da Silva

EMENTA

Direito Penal e Constitucional. Crime de discriminação. Art. 20, 
§ 2º, da Lei 7.716/89. Cidadãos nordestinos. Adjetivos depreciativos. 
Dolo caracterizado.

1. A manifestação da ré, em rede social, retratou típica conduta 
preconceituosa, de depreciação literal e inequívoca de cidadãos 
brasileiros nordestinos, tachando-os, tão só por isso e de modo genérico, 
de incultos e indolentes.

2. Na concepção de uma sociedade livre, justa e solidária, 
que proclama a dignidade da pessoa humana e a igualdade como 
princípios fundamentais, é legítima a repressão penal da propagação de 
ideias discriminatórias. Não há que se perder de vista que a disseminação 
do discurso da intolerância, calcado em manifestações retrógradas 
de cunho racista, xenófobas e preconceituosas, caso tolerada, poderá 
conduzir à formação de fenômenos incompatíveis com o que pressupõe 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017200

o ideário constitucional.
4. O dolo está presente, porque, ciente do caráter ilícito de sua 

conduta, ainda assim resolveu externar seu desprezo aos nordestinos.

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

Porto Alegre, 16 de agosto de 2017.
Des. Federal Leandro Paulsen, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen:

1. Denúncia (evento 1)

O Ministério Público Federal apresentou denúncia em face de A.M., 
nascida em 19.09.1989, dando-a como incursa nas penas do art. 20, § 
2º, da Lei nº 7.716/89. Os fatos foram assim narrados na peça incoativa:

“Em 26 de outubro de 2014, às 15h24min, na cidade de Caxias do Sul, a denunciada, 
A.M., incitou, por meio de seu perfil na rede social online Facebook (http://www.facebook.
com.br), o preconceito contra a procedência nacional, especificamente contra os cidadãos 
nascidos e que vivem nos estados do nordeste brasileiro. Na data dos fatos, a denunciada 
inseriu em sua ‘linha do tempo’ na rede social Facebook a seguinte mensagem (evento 
01 – NOT_CRIME2, p. 06):

‘Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!! Nordeste do Brasil.... Não trabalham, 
têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamentos o Bolsa Família 
para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e ainda sobrevivem 
do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como eu queria que o Sul 
do Brasil não pertencesse ao Brasil!! #MudaBrasil’

Por meio de sua declaração, a denunciada incitou o preconceito de outros indivíduos 
da rede social contra os habitantes do nordeste brasileiro, dando a entender que, somente 
por essa condição, seriam pessoas de capacidade cognitiva, laboral e cultural inferior aos 
nascidos em outras regiões do país.

A autoria delitiva restou confirmada pela própria denunciada durante seu interrogatório 
em sede policial (evento 02 – AUTO_QUALIFIC22).

Destaca-se, por oportuno, que a tese ventilada pela ré, no sentido de que ‘não tinha a 
intenção de ofender quem quer que fosse’, não se sustenta, notadamente em virtude de seu 
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grau de instrução, qual seja, terceiro grau incompleto (evento 02 – AUTO_QUALIFIC2), 
o qual permite concluir pela consciência da acusada acerca da reprovabilidade de seus atos.

De igual modo, o argumento de ‘forte emoção’, acarretada pelo resultado das eleições 
presidenciais, ainda que pudesse ser aceito como sustentáculo para ofensas contra determi-
nados candidatos, partidos ou filiados, não autoriza o ataque direto e inequívoco realizado 
contra determinada parcela da população, por conta de sua região de origem, mas, ao revés, 
demonstra de forma cristalina as convicções discriminatórias e preconceituosas da ré.

Em suma, não se verificam quaisquer exculpantes em relação ao comportamento da 
acusada. Assim agindo, a denunciada A.M. incorreu nas sanções previstas no artigo 20, § 
2º, da Lei 7.716/89, pelo que requer o MINISTÉRIO PÚBLICO seja a presente denúncia 
recebida e autuada, citando-se a denunciada para apresentar resposta à acusação, bem como 
sejam ouvidas as testemunhas abaixo arroladas, em audiência, na forma dos artigos 400 e 
seguintes do Código de Processo Penal, e, ao final do processo, seja a acusada condenada 
pela prática do crime a ela imputado.”

A denúncia foi recebida em 13.08.2015 (evento 3).

2. Sentença (evento 49)

Devidamente instruído o feito, o magistrado de primeiro grau julgou 
improcedente a denúncia, absolvendo a ré com fulcro no art. 386, III, 
do CPP.

3. Apelação ministerial (evento 53)

Em suas razões de recurso, o órgão ministerial sustenta a plena 
comprovação da materialidade e da autoria delitiva, apontando os 
elementos dos autos que as demonstram. Quanto ao elemento subjetivo 
do tipo, ao qual se cinge a controvérsia, afirma que a conduta praticada 
pela denunciada reveste-se de dolo, porquanto se trata de pessoa com 
bom nível de instrução (estava cursando o nível superior na época do 
fato), com capacidade de compreender as concepções de liberdade, 
restrição, direitos e deveres. Assevera que os argumentos utilizados 
pela ré, de modo voluntário e consciente, foram bastante específicos 
e direcionados contra os nordestinos, caracterizando o discurso 
discriminatório a que alude o tipo penal contido no art. 20, § 2º, da 
Lei nº 7.716/89. Tece considerações sobre a liberdade de expressão 
e sustenta que dito princípio deve ser harmonizado com os demais 
direitos constitucionalmente consagrados, não justificando a prática 
ilícita discriminatória perpetrada pela ré.
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4. Parecer da PRR (evento 6 dos autos recursais)

A Procuradoria Regional da República oficiante perante esta Corte 
opinou pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen:

1. Descrição sucinta

A sentença recorrida, no início da fundamentação, fez resumo 
apropriado dos fatos em julgamento, que ora transcrevo:

“De acordo com a denúncia, no dia 26.10.2014, às 15h24min, nesta cidade de Caxias 
do Sul, a ré teria incitado, por meio de seu perfil pessoal no Facebook, o preconceito contra 
cidadãos provenientes do nordeste brasileiro, mediante o emprego das seguintes expressões:

‘Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!! Nordeste do Brasil.... Não trabalham, 
têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamentos o Bolsa Família 
para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e ainda sobrevivem 
do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como eu queria que o Sul 
do Brasil não pertencesse ao Brasil!!’”

2. Tipicidade

Compreendeu o Ministério Público Federal que a ré, com tal 
manifestação, incorreu no tipo penal do art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, 
ao incitar preconceito contra cidadãos brasileiros nascidos/residentes 
na Região Nordeste. Assim estipula a norma em comento:

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
(...)
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios 

de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.”

3. Breves considerações acerca do combate ao preconceito

Na concepção de qualquer sociedade moderna, ninguém é menos 
digno de respeito que outro, por qualquer razão. O cidadão brasileiro 
submete-se ao aparato estatal e é objeto de proteção deste, compartindo 
os indivíduos das diferentes regiões o mesmo território, a mesma língua 
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e a mesma primazia pelo bem comum.
Todo brasileiro integra nação que tem por propósito assegurar a 

cidadania plena, o reconhecimento da dignidade da pessoa humana e o 
pluralismo político.

A concepção de nação tem por premissa o compartilhamento de 
valores essenciais, entre eles o de igualdade. Por princípio inafastável, 
tem-se que é injustificada a distinção preconceituosa entre seres 
humanos. Trazendo a questão para o caso específico, não cabe distinguir 
cidadãos brasileiros em razão do local de sua origem ou residência.

A diversidade de elementos quanto aos aspectos sociais, econômicos 
e culturais é uma característica da nação brasileira. Esse traço 
multifacetário emana por vezes conflitos inflados por rasos juízos 
de valor. Conflitos regionais de passado recente também fomentam 
um ambiente de disputas mesquinhas e prática deplorável de 
manifestações preconceituosas.

Em uma visão inicial, as palavras da ré retratam típica manifestação 
etnocêntrica, em que apenas os valores, os modelos e as opções políticas 
da ré é que referendam o “correto”, o “justo” e o “ideal”. Existe uma 
completa ignorância acerca do conceito de alteridade, na acepção 
antropológica de reconhecer e aceitar as diferenças. O filósofo Tzvetan 
Todorov, em ensaio que se propõe a discutir a diversidade dos povos e 
a unidade da espécie humana, assim aborda a questão:

“Es legítimo observar diferencias entre culturas separadas en el espacio y en el tiempo; 
pero es inadmisible sacar de ahí la conclusión de una discontinuidad en el género humano 
(...) tanto porque esta conclusión contradice los resultados del conocimiento imparcial, 
como porque contiene, en potencia, la transgresión de los valores éticos más elevados de 
la humanidad, aquellos cuyo establecimiento participa de la definición misma de lo que 
es humano.” (in TODOROV, Tzvetan. Nosotros y los otros. Traduzido para o espanhol por 
Martí Mur Ubasart. 5. ed. Siglo XXI, 2007. p. 131)

Em livre tradução:
“É legítimo observar diferenças entre culturas separadas no espaço e no tempo; mas 

é inadmissível concluir daí por uma descontinuidade no gênero humano (...) tanto porque 
essa conclusão contradiz os resultados do conhecimento imparcial, como porque contém 
em potencial a transgressão dos valores éticos mais elevados da humanidade, aqueles cujo 
estabelecimento participa da própria definição do que é humano.”

O infame argumento da ré de distinguir e incitar tratamento 
preconceituoso contra cidadão nacional pelo local de residência, 
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adjetivando negativamente os brasileiros lá residentes como incultos 
e indolentes, denota menoscabo inaceitável de todos os cidadãos 
nordestinos. Em contraponto a tal pensamento etnocêntrico, afirma 
Todorov:

“Los bárbaros son quienes creen que los otros, los que los rodean, son bárbaros. Todos 
los hombres son iguales, pero no todos los saben: algunos se creen superiores a los otros, 
y es precisamente por ellos que son inferiores; en consecuencia no todos los hombres son 
iguales.” (op. cit., p. 25)

Também em tradução livre:
“Bárbaros são os que creem que os outros, à sua volta, são bárbaros. Todos os homens 

são iguais, mas nem todos o sabem; alguns se creem superiores aos outros, e é precisamente 
nisso que são inferiores; portanto, nem todos os homens são iguais.”

E é plenamente justificável, na concepção de uma sociedade 
moderna e arraigada em princípios humanitários, que a propagação de 
ideias preconceituosas também seja objeto de repressão penal. Não há 
que se perder de vista que a disseminação do discurso da intolerância, 
calcado em manifestações retrógadas de cunho racista, xenófobo e 
preconceituoso, caso tolerada, poderá conduzir à formação de fenômenos 
incompatíveis com o que pressupõe o ideário constitucional. Também 
quanto a esse ponto é importante o alerta de Todorov:

“La primera es que no considero que las doctrinas del pasado sean la pura expresión 
de los intereses de sus autores: les reconozco también un cierto grado de verdad; pasar por 
los discursos para acceder al mundo, equivale, tal vez, a tomar una desviación, pero esta 
también conduce a él y por lo demás, presenta otras ventajas. La segunda es que también 
los discursos son acontecimientos, motores de la historia, y no solamente sus representa-
ciones. Al respecto, es preciso evitar la alternativa todo o nada, no son sólo las ideas las 
que hacen la historia; también actúan las fuerzas sociales y económicas, pero tampoco las 
ideas son un puro efecto pasivo. Para empezar, son ellas las que hacen posibles los actos; 
y luego, permiten que se los acepte: son, después de todo, actos decisivos.”

Em livre tradução:
“A primeira é que não considero que as doutrinas do passado sejam a pura expressão 

dos interesses dos autores: a elas reconheço também um certo grau de verdade; passar por 
um discurso para adentrar ao mundo é, talvez, um desvio de percurso; mas esse desvio 
também conduz ao destino desejado e produz outras vantagens. A segunda é que também 
os discursos são eventos, são motores da história, e não apenas representações. A propósito, 
é preciso evitar a alternativa do tudo ou nada. Não são só as ideias que fazem a história, 
também atuam as forças sociais e econômicas, tampouco as ideais são um puro efeito 
passivo. Inicialmente, elas tornam os atos possíveis; em seguida, elas permitem torná-los 
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aceitáveis; e, ao final, são atos decisivos.” (op. cit., p. 15)

Na jurisprudência do STF, o mais importante precedente acerca das 
questões de preconceito, racismo, igualdade entre os cidadãos e combate 
àquilo que se convencionou chamar de discurso do ódio (hate speech) 
é oriundo do HC 82.424-2, marco inconteste na própria evolução do 
pensamento jurídico nacional acerca do conteúdo e da aplicação dos 
direitos humanos.

Antes de adentrar ao exame das lições do referido precedente 
aplicáveis ao caso em tela, lembro que, em sede constitucional, a 
primeira norma a tratar explicitamente do combate ao preconceito e à 
discriminação surgiu com o advento da Constituição Federal de 1946, 
que assim estipulou:

“Art. 141 – A Constituição assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País 
a inviolabilidade dos direitos concernentes à vida, à liberdade, à segurança individual e à 
propriedade, nos termos seguintes:

§ 1º Todos são iguais perante a lei.
(...)
§ 5º – É livre a manifestação do pensamento, sem que dependa de censura, salvo quanto 

a espetáculos e diversões públicas, respondendo cada um, nos casos e na forma que a lei 
preceituar, pelos abusos que cometer. Não é permitido o anonimato. É assegurado o direito 
de resposta. A publicação de livros e periódicos não dependerá de licença do Poder Público. 
Não será, porém, tolerada propaganda de guerra, de processos violentos para subverter a 
ordem política e social, ou de preconceitos de raça ou de classe.”

A primeira tipificação penal do tema do preconceito surgiu com 
a Lei Afonso Arinos – Lei nº 1.390/51. A evolução do pensamento 
liberal democrático determinou que a Constituição Federal de 1988 
consagrasse diversas disposições acerca do tema.

No artigo 3º, inciso IV, afirma a Carta que é objetivo fundamental da 
República “promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. O inciso 
III do mesmo artigo prevê também como objetivo “erradicar a pobreza 
e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais”.

Ao tratar acerca dos princípios que regem as relações internacionais 
do Brasil, no artigo 4º, a Constituição elenca, dentre outros, a prevalência 
dos direitos humanos (inciso II) e o repúdio ao terrorismo e ao racismo 
(inciso VIII).

Os direitos fundamentais, consagrados pelo legislador constituinte no 
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art. 5º, abordam expressamente o tema em dois incisos, que relaciono:
– “a lei punirá qualquer discriminação atentatória dos direitos e 

liberdades fundamentais” (art. 5º, XLI);
 – “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, 

sujeito à pena de reclusão, nos termos da lei” (art. 5º, XLII).
Compatibilizando a legislação penal ao mandamento constitucional, 

o legislador aprovou a Lei 7.716, que deu novos contornos ao combate 
aos crimes de preconceito. A referida norma estipula que considera 
crime “praticar, induzir ou incitar discriminação ou preconceito de 
raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional”. Miguel Reale Jr., em 
parecer publicado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, assim 
referiu acerca do delito:

“Tão logo promulgada a Constituição, editou-se a Lei 7.716, de 05.01.1989, definindo 
os crimes resultantes de preconceito de raça e de cor. Na hipótese do preconceito contra 
judeus, a menção à raça seria o suficiente para o enquadramento penal, pois, como se viu, 
o conceito de raça não se prende a uma visão cientificista, de características físicas ou 
biológicas, mas é, como ressalta Dario Padovan, uma realidade social e política. [...] O 
legislador, para combater o racismo, criminalizou, ao lado do preconceito de raça e de cor, 
o preconceito de etnia, de religião e de procedência nacional, adequando a lei aos ditames 
constitucionais, aos princípios conformadores da Constituição, em especial o da igualdade 
e o da dignidade da pessoa humana.” (Revista Brasileira de Ciências Criminais, São Paulo, 
a. 11, n. 43, abr./jun. 2003. p. 345)

Retomando o exame do leading case, a Suprema Corte, no Habeas 
Corpus nº 82.424-2, apreciou impetração de Siegfried Ellwanger Castan, 
acusado de crime de racismo, por ter, na condição de editor de autores 
nacionais e estrangeiros e mesmo autor de obra específica, distribuído e 
vendido obras de cunho antissemita, racistas e discriminatórias. Segundo 
a denúncia, o impetrante pretendia “incitar e induzir a discriminação 
racial, semeando em seus leitores sentimentos de ódio, desprezo e 
preconceito contra o povo de origem judaica”.

O Ministro Gilmar Mendes, em seu judicioso voto, cita passagem da 
obra de Kevin Boyle:

“A resposta reside no fato de estarmos diante de um conflito entre dois direitos em 
uma sociedade democrática – a liberdade de expressão e o direito à não discriminação. A 
liberdade de expressão, incluindo a liberdade de imprensa, é fundamental para uma de-
mocracia. Se a democracia é definida como controle popular do governo, então, se o povo 
não puder expressar seu ponto de vista livremente, esse controle não é possível. Não seria 
uma sociedade democrática. Mas, igualmente, o elemento central da democracia é o valor 
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da igualdade política. ‘Every one counts as one and no more than one’, como disse Jeremy 
Benthan. Igualdade política é, consequentemente, também necessária, se uma sociedade 
pretende ser democrática. Uma sociedade que objetiva a democracia deve tanto proteger o 
direito de liberdade de expressão quanto o direito à não discriminação. Para atingir a igual-
dade política é preciso proibir a discriminação ou a exclusão de qualquer sorte, que negue a 
alguns o exercício de direitos, incluindo o direito à participação política.” (BOYLE, Kevin. 
Hate speech in the United States versus the rest of the world? Maine Law Review, v. 53, n. 
2, 2001. p. 490, extraído do voto de Gilmar Mendes no HC nº 82.424-2)

Do referido precedente, restou assentado pela Suprema Corte que a 
liberdade de expressão tem limites, pois o constituinte propugna também 
combate a preconceitos e discriminações desprovidos de qualquer 
conteúdo ético.

A questão a ser solvida é se, no caso em tela, a liberdade de expressão 
e pensamento, na forma como utilizada pela ré, violou o bem jurídico 
protegido pela Lei 7.716, que tipifica os crimes de preconceito.

Apontou a sentença que a manifestação que deu início à persecução 
ocorreu em momento de acalorado debate político, quando a ré expressou 
seu descontentamento com o resultado das eleições presidenciais de 
2014, ofendendo cidadãos nordestinos. Considerou o juízo a quo que 
da ofensa proferida em ambiente virtual não se vislumbra o ânimo de 
incitar discriminação a cidadãos em razão de seu local de residência.

Com a devida vênia, divirjo da solução dada ao caso em primeiro 
grau, entendendo por prover a apelação ministerial para condenar a ré, 
pelas razões que passo a explanar.

A ré, quando adjetivou nordestinos em razão de seu local de origem/re-
sidência, fazendo comparação vil entre os moradores de distintas regiões, 
incorreu na prática criminosa referida no início do presente voto.

A manifestação verbaliza, sem dúvidas, pensamento preconceituoso 
contra cidadão nacional. As escolhas dos adjetivos empregados pela 
ré denotam preconceito explícito, carregado de conteúdo ofensivo 
inadmissível.

A estratégia retórica de delimitar a manifestação a uma inconfor-
midade com o resultado da eleição não resiste ao simples exame do 
conteúdo de sua fala. A ré deliberadamente aproveitou a oportunidade 
do momento pós-eleitoral para criticar, de forma criminosa, cidadãos 
nordestinos.

Repito aqui o texto da ré:



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017208

“Não trabalham, têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamen-
tos o Bolsa Família para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e 
ainda sobrevivem do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como 
eu queria que o Sul do Brasil não pertencesse ao Brasil!”

Certo é que, em seu pensamento etnocêntrico, para a ré apenas 
são trabalhadores, cultos, perfazem o perfil de cidadãos de bem e 
formam famílias de padrão aceitável, sendo merecedores de tratamento 
privilegiado, aqueles que comungam de suas características, no caso 
específico, aqueles que residem na Região Sul.

A discriminação preconceituosa viola o direito fundamental ao 
tratamento igualitário, sendo alvo de repúdio. De todo pertinente quanto 
ao tema é a lição preciosa do Desembargador Federal Roger Raupp 
Rios, em voto histórico proferido no âmbito de ação que envolvia a 
discussão acerca de políticas afirmativas:

“Independentemente da intenção, a discriminação é um fenômeno que lesiona direitos 
humanos de modo objetivo. Seu enfrentamento exige, além da censura às suas manifestações 
intencionais, o cuidado diante de sua reprodução involuntária. Mesmo onde e quando não 
há vontade de discriminar, distinções, exclusões, restrições e preferências injustas nascem, 
crescem e se reproduzem, insuflando força e vigor em estruturas sociais perpetuadoras de 
realidades discriminatórias. Diante dessas realidades, o conceito de discriminação indireta 
ganha especial relevo e importância. De fato, muitas vezes a discriminação é fruto de me-
didas, decisões e práticas aparentemente neutras, desprovidas de justificação e de vontade 
de discriminar, cujos resultados, no entanto, têm impacto diferenciado perante diversos 
indivíduos e grupos, gerando e fomentando preconceitos e estereótipos inadmissíveis.” 
(Agravo de Instrumento 2008.04.00.013342-4, acórdão p. em 23.07.2009)

O etnocentrismo e o discurso do ódio não são fenômenos novos, 
mas que estão exacerbados nos dias atuais, em que as novas formas de 
comunicação e o pretenso anonimato potencializam tais condutas. O 
combate ao discurso do ódio também se faz mediante repressão penal. 
Existem limites claros que vedam manifestações preconceituosas, 
mesmo quando a ofensa reflete especificamente questão interna de 
discriminação contra cidadãos brasileiros, em razão de sua procedência 
regional.

Uma sociedade que se quer moderna e plural não admite que a 
insatisfação com as opções políticas da maioria e as características 
regionais seja propulsora de preconceitos. Importante reflexão acerca 
da pluralidade e da diversidade é feita por Menelick de Carvalho Neto:
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“Vivemos em uma sociedade da insatisfação, pois, se é possível, por um lado, descrever 
a sociedade moderna e, por outro, a única certeza que podemos ter em relação ao seu futuro, 
cientificamente, é o fato de ela se tornar cada vez mais complexa e sempre mais rapidamente.

Trata-se de um tipo de sociedade que requer um grau recorrentemente mais alto de 
complexidade para a sua própria reprodução, uma sociedade, portanto, insatisfeita consigo 
mesma. Desde o seu nascimento, uma sociedade que se diferencia, que se especializa para 
poder se reproduzir em um grau de complexidade tão grande que exigiu a invenção dos 
direitos humanos, dos direitos fundamentais; requereu a firmação, a um só tempo para-
doxal e estruturalmente móvel, do reconhecimento recíproco da igualdade e da liberdade 
de todos os seus membros, ou seja, tornou plausível e exigiu a ideia de que somos, pela 
primeira vez na história, uma sociedade na qual nos reconhecemos como pessoas iguais, 
porque ao mesmo tempo livres. Livres para sermos diferentes, uma vez que todos somos 
diferentes, plurais, em dotes e potencialidades, desde o nascimento, e nos reconhecemos o 
direito de sermos diferentes e de exercermos as nossas diferenças, ou seja, de sermos livres 
e de exercermos nossas liberdades. E, ainda assim, ou melhor, precisamente por isso, nos 
respeitamos como iguais.” (A hermenêutica constitucional e os desafios postos aos direitos 
fundamentais. In: LEITE, José Adércio (coord.). Jurisdição e direitos fundamentais. Belo 
Horizonte: Del Rey, 2003. p. 141)

4. Da materialidade e da autoria

Os fatos e sua autoria são incontroversos. O print da tela onde 
constam as manifestações da ré foi anexado no Inquérito Policial 
(evento 01, NOTÍCIA CRIME 2, p. 5).

No interrogatório, a ré confirmou ter publicado no Facebook tal ma-
nifestação. A ré, utilizando ferramenta de ambiente virtual de utilização 
massiva, manifestou de forma desarrazoada sua inconformidade com 
relação ao resultado do pleito para o cargo de presidente da República 
na eleição de 2014.

Das circunstâncias e da conduta em exame, é inequívoco o ânimo da 
ré de incitar preconceito e discriminação. A inconformidade da ré com 
a opção da maior parte da população para o cargo máximo do Poder 
Executivo Federal foi apenas a oportunidade que a ré vislumbrou para 
propagar seu preconceito contra os nordestinos.

A índole de ofender é inarredável. O dolo está presente, porque, 
ciente do caráter ilícito de sua conduta, ainda assim resolveu externar 
seu desprezo aos nordestinos. Quanto ao ponto, destaco a forma como 
a ré iniciou sua manifestação. Disse ela:

“Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!!”
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Dessa forma, não há dúvida de que a conduta da ré demonstrou claro 
interesse em manifestar seu desprezo, de forma chula, contra cidadãos, 
o que configura o ilícito em comento.

Certo é que nos ambientes virtuais não há uma maior preocupação 
com o conteúdo opinativo que lá se apregoa. Por vezes, uma frase 
ou opinião específica, dada de forma irascível, alcança inesperada e 
velocíssima propagação, surpreendendo o próprio emissor da opinião. 
Todavia, tal circunstância não elide a prática ilícita.

Especificamente tratando de crimes de discriminação e preconceito, 
Fábio Medina Osório e Jairo Gilberto Schafer lembram que:

“A lei não busca suprir as eventuais e naturais diferenças entre os seres humanos, mas 
vedar que determinados fatores sirvam de suporte para a quebra, o desprezo e o desrespeito 
relativamente ao princípio universal da igualdade de todos perante a lei e da proteção da 
dignidade humana. (...)”

“(...) a norma penal incriminadora não está cerceando o chamado ‘direito constitucional 
de plena liberdade de informação’ (art. 220, § 1º, CF). A interpretação das normas cons-
titucionais deve ser feita a partir da ideia sistêmica de direito, visto que inexistem contra-
dições entre os dispositivos internos da Carta da República (...). Nesse passo, a liberdade 
de pensamento não pode desprezar outros direitos fundamentais, sendo primordial a tutela 
do interesse público prevalente. No caso em apreço, a própria Constituição da República 
Federativa do Brasil estabelece expressamente restrição às práticas discriminatórias ao 
princípio isonômico, proibindo os preconceitos de raça, cor, etnia, por motivos religiosos 
e de procedência nacional, traduzindo, sem dúvida, limitações ao chamado direito de opi-
nião e às suas formas de exteriorização. (...) A lei não busca suprir as eventuais e naturais 
diferenças entre os seres humanos, mas vedar que determinados fatores sirvam de suporte 
para a quebra, o desprezo e o desrespeito relativamente ao princípio universal da igualdade 
de todos perante a lei e da proteção da dignidade humana. (...) É inviável, portanto, admitir 
manifestações públicas que, direta ou indiretamente, a pretexto de exercício da liberdade 
de opinião, traduzem incentivo ao segregacionismo racial, à disputa entre povos, ao ódio 
religioso, diferenciações entre seres humanos vedadas em terreno penal.” (Dos crimes de 
discriminação e preconceito. RT, 714/329)

Tenho assim que, verificadas a materialidade e a autoria de fato 
típico e antijurídico e presente o elemento subjetivo do tipo (dolo), a 
reprovabilidade da conduta da ré finda, pois, como de cogência legal, 
devendo ser condenada como incursa no tipo penal do art. 20, § 2º, da 
Lei 7.716/89.

5. Dosimetria

Na primeira etapa de aplicação da pena, analisando as moduladoras 
do art. 59 do CP, destaca-se que a culpabilidade da ré é normal à espécie; 
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não registra maus antecedentes; a conduta pessoal e a personalidade 
da agente não foram apuradas; os motivos são inerentes ao tipo penal; 
as circunstâncias e as consequências do crime também são normais à 
espécie; e o comportamento da vítima em nada contribuiu para a prática 
do ilícito.

Diante disso, a pena-base deve ser fixada em seu mínimo legal de 2 
(dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

No pertinente à segunda fase da definição do apenamento, não 
incidem agravantes ou atenuantes, restando a reprimenda mantida 
assim como fixada na pena-base.

Na terceira etapa, estão ausentes causas de aumento ou de diminuição, 
razão pela qual a pena é definitivamente fixada em 2 (dois) anos de 
reclusão, a ser cumprida em regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, no 
valor unitário de 1/5 do salário mínimo vigente à época do fato delitivo.

Diante da observância dos requisitos do art. 44 do Código Penal, é 
possível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas 
de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade 
– que deverá ser cumprida à razão de uma hora de tarefa por dia de 
condenação, em entidade a ser determinada pelo juízo da execução 
penal – e prestação pecuniária no valor de 8 (oito) salários mínimos.

Execução provisória da pena

O Plenário do STF, nos autos do HC 126.292/SP, entendeu que 
a possibilidade de início da execução da pena condenatória após 
a confirmação da sentença em segundo grau não ofende o princípio 
constitucional da presunção de inocência. A recente decisão da Corte 
Constitucional representa mudança de paradigma, passando-se a 
admitir a execução provisória quando esgotada a jurisdição ordinária, 
à qual compete reexame de provas, reconhecendo o caráter meramente 
devolutivo dos recursos especial e extraordinário.

No mesmo sentido já vinham se pronunciando esta Turma e a 4ª Seção, 
restando consolidado o entendimento de que o exaurimento do 
julgamento perante este Tribunal e do competente prazo para 
interposição do recurso de embargos de declaração permite a imediata 
execução da pena.

Portanto, assim que implementadas tais condições, o juízo de origem 
deverá ser comunicado para dar início à execução da pena.
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Dispositivo

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação ministerial, 
para condenar A.M. como incursa nas sanções do artigo 20, § 2º, da 
Lei 7.716/89, impondo a pena de 2 (dois) anos de reclusão. Quanto à 
multa, resta fixada em 10 dias-multa, à razão de 1/5 (um quinto) do 
salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena privativa de 
liberdade objeto de substituição na forma do art. 44 do CP.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Victor Luiz dos Santos Laus: Cuida-se de 
apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença 
que absolveu A.M. da acusação do crime previsto na Lei 7.716/89, art. 
20, § 2º, com base no art. 386, inciso III, do Código Processual Penal.

Na assentada de 31.05.2017, o eminente relator, Desembargador 
Federal Leandro Paulsen, proferiu voto no sentido de dar provimento 
à apelação ministerial, para condenar a ré como incursa nas sanções 
do art. 20, § 2º, da Lei 7.716/89, impondo a pena de 2 (dois) anos de 
reclusão e multa fixada em 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/5 (um 
quinto) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo a pena 
privativa de liberdade objeto de substituição na forma do art. 44 do CP.

Com a devida vênia, ouso divergir do encaminhamento proposto 
pelo eminente relator, pelas razões que exponho a seguir.

1. Do contexto fático do suposto ato criminoso

Consta na denúncia (evento 1 – DENUNCIA1):
“Em 26 de outubro de 2014, às 15h24min, na cidade de Caxias do Sul, a denunciada, 

A.M., incitou, por meio de seu perfil na rede social online Facebook (http://www.facebook.
com.br), o preconceito contra a procedência nacional, especificamente contra os cidadãos 
nascidos e que vivem nos estados do nordeste brasileiro.

Na data dos fatos, a denunciada inseriu em sua ‘linha do tempo’ na rede social Facebook 
a seguinte mensagem (evento 01 – NOT_CRIME2, p. 06):

‘Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!! Nordeste do Brasil.... Não trabalham, 
têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamentos o Bolsa Família 
para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e ainda sobrevivem 
do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como eu queria que o Sul 
do Brasil não pertencesse ao Brasil!! #MudaBrasil’”

Conforme reconhecido pela sentença (evento 49 – SENT1), essa 
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manifestação escrita ocorreu logo após o anúncio do resultado da eleição 
presidencial de 2014, em um contexto de debate político e ausência de 
polidez quanto aos termos empregados. Reproduz-se trecho de distinta 
relevância:

“A acusada, irritada com o resultado do pleito, desabafou de forma totalmente infeliz, 
expressando sua insatisfação de forma absolutamente equivocada e com linguajar inapro-
priado. Objetivando simplesmente dizer que não simpatizava com determinada candidata, 
com seu partido político e com seus eleitores, inadvertidamente caiu em perigosas gene-
ralizações e desairosos comentários. Não apenas seu nervosismo contribuiu com o evento, 
para se dizer o mínimo, lamentável. As telas colhidas pela polícia demonstram que não 
era incomum o uso de palavreado chulo no perfil da acusada, o que certamente concorreu 
para que se permitisse atacar de forma tão grotesca o eleitorado contrário.

Não obstante a imoralidade e o desrespeito cristalizados no episódio protagonizado 
pela ré, é necessária cautela quando se trata de enquadrar o ato como criminoso. Como 
já mencionado, a facilidade de comunicação, o contexto de efervescente debate político 
e a promiscuidade linguística no perfil da denunciada certamente contribuíram para que 
desqualificasse indevidamente as pessoas originárias da região nordeste do país.

Note-se que, logo após as expressões descritas na denúncia, a ré afirmou não gostar 
de nordestinos e petistas. Aí reside a dúvida quanto à presença do dolo de discriminar os 
nordestinos. O ordenamento jurídico não veda que uma pessoa desgoste de determinadas 
outras, ou de determinado partido político. Veda o preconceito, ou seja, a discriminação, 
apregoando, com base em um mero estereótipo preconcebido, que todas as pessoas proce-
dentes de determinada região do país, apenas por esse motivo, fatalmente seriam desqua-
lificadas ou desfavorecidas intelectualmente.” [grifei]

Portanto, evidencia-se que a manifestação da ré não partiu de um 
eventual desiderato discriminatório, ou seja, não teve “por objetivo ou 
efeito anular ou restringir o reconhecimento, o gozo ou o exercício, 
em um mesmo plano (em igualdade de condição), de direitos humanos 
e liberdades fundamentais no domínio político, econômico, social, 
cultural ou em qualquer outro domínio de vida pública”, tal como 
compreendida a noção de discriminação pela Convenção Internacional 
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Racial 
(internalizada pelo Decreto nº 65.810, de 8 de dezembro de 1969), em 
seu art. 1, item 1.

Quanto a esse elemento subjetivo específico, leciona Baltazar Júnior 
que “[a] exigência de um estado especial de ânimo para o reconhecimento 
dos crimes de prática, induzimento e incitação é importante a fim de 
preservar o direito fundamental à liberdade de expressão, que poderá 
entrar em colisão com a proteção da dignidade dos grupos ameaçados 
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com a prática criminosa” (BALTAZAR JÚNIOR, José Paulo. Crimes 
federais. 11. ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 763; a questão da liberdade 
de expressão será retomada adiante, no item 4).

Além disso, não há se falar, com a finalidade de se configurar o dolo, 
em razoável esclarecimento da ré por já ter finalizado sua instrução 
fundamental e média e se encaminhar para encerrar sua formação 
superior, “podendo-se dela esperar que aja conforme o ordenamento 
jurídico” (evento 53 – RAZAPELA1). Afinal, potencial consciência da 
ilicitude do crime e da exigibilidade de conduta diversa dizem respeito 
ao exame de culpabilidade, não de tipicidade. Esta resta afastada pela 
ausência do elemento subjetivo do tipo, conforme restou explicitado 
acima e na sentença.

2. Da eventual ofensividade da conduta

Ao se destacar a peculiaridade do contexto fático em que exaradas 
as palavras supostamente criminosas, também resta evidenciada a 
ausência de ofensividade na conduta da ré. Afinal, nenhum direito de 
qualquer cidadão restou anulado ou restringido nos domínios político, 
econômico, social ou cultural, a partir da manifestação opinativa. Em 
outras palavras, mesmo se houvesse intenção (repisa-se: não esboçada) 
de fazê-lo, a conduta não teve potencial para tanto.

Portanto, pode-se dizer que não houve lesão a bem jurídico. 
Nisso fica aberta a questão sobre o que seria isso, “bem jurídico”, 
conceito essencial para se analisar a ofensividade de qualquer conduta 
supostamente criminosa.

Luís Greco, após administrar certa organização na confusão 
terminológica quanto ao que seria um bem jurídico (“interesse 
juridicamente protegido”, “valor elementar da vida em comunidade”, 
“unidade funcional social”, “pretensão de respeito”, outros), oferece 
uma definição que conecta o âmbito fático com o jurídico-constitucional. 
Conforme o mencionado autor, bens jurídicos são “dados fundamentais 
para a realização pessoal dos indivíduos ou para a subsistência do 
sistema social, nos limites de uma ordem constitucional” (GRECO, 
Luís. Princípio da ofensividade e crimes de perigo abstrato: uma 
introdução ao debate sobre o bem jurídico e as estruturas do delito. 
In: FRANCO, Alberto Silva; NUCCI, Guilherme de Souza [orgs.]. 
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Doutrinas essenciais: Direito Penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 
2011. v. 1. p. 355-401).

Em não se podendo delimitar um bem jurídico a ser tutelado por um 
tipo penal, está-se diante de um crime de comportamento (GRECO, 
Luís. Op. cit., p. 371). Esse mesmo resultado é alcançado quando são 
usadas locuções cuja lesão de seu significado é difícil ou impossível de 
ser verificada na realidade. Pode ser o caso do tipo penal em tela, cujo 
bem jurídico a ser tutelado varia conforme o autor: “direito à igualdade” 
(SANTOS, Christiano Jorge. Crimes de preconceito e discriminação. 
Max Limonad, 2001), “dignidade da pessoa humana” (TEJO, Célia 
Maria Ramos. Dos crimes de preconceito de raça ou de cor. Eduep, 
1998). Não se está afirmando a impossibilidade de haver crimes de 
comportamento, mas tais crimes merecem redobrada atenção quando 
restringem direitos fundamentais, tal como o da liberdade de expressão 
(retomar-se-á isso, adiante, no item 4).

Além disso, quando se está diante de um bem jurídico dito coletivo, 
costuma-se antecipar a lesão, ficcioná-la. Conforme Luís Greco, a 
análise de ofensividade “exige lesão (ou perigo concreto) a um bem 
jurídico”, o que, no caso dos citados bens jurídicos coletivos, “[sempre] 
estaria atendido – com o que surgem dúvidas a respeito de se não 
demos uma grande volta para acabar em situação pior do que aquela da 
qual saímos [a do perigo abstrato], pois ao menos os crimes de perigo 
abstrato tinham a virtude de não ocultar o fato de que o direito penal 
está realmente se antecipando” [grifei] (op. cit., p. 735-6).

Ainda nesse itinerário, adverte o autor: “isso não tem interesse 
meramente teórico, porque a postulação de um bem jurídico coletivo 
acaba tendo um segundo efeito prático, além da já apontada legitimação 
da criminalização antecipada por meio de sua ocultação: uma legitimação 
da sanção exasperada” [destaque no original] (op. cit., p. 736).

Portanto, focando-se a ofensividade da conduta em tela, não se 
consegue concluir que a ré tenha efetivamente incitado (incentivado, 
impelido, instigado ou encorajado) discriminação ou preconceito contra 
pessoas de determinada procedência nacional. Nenhum indivíduo teve 
maculada sua capacidade de realização pessoal, nem a subsistência do 
sistema social foi afetada.

Isso afasta a tipicidade, para além da inexistência de elemento 
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subjetivo do tipo, também em face da ausência de lesão a qualquer bem 
jurídico penalmente tutelado. Nesse sentido já decidiu o STF:

“HABEAS CORPUS. DELITO DO ART. 16, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/2003. PACIEN-
TE PORTANDO MUNIÇÃO. ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. INCIDÊNCIA 
DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

1. A análise dos documentos pelos quais se instrui o pedido e dos demais argumentos 
articulados na inicial demonstra a presença dos requisitos essenciais à incidência do princípio 
da insignificância e a excepcionalidade do caso a justificar a flexibilização da jurisprudên-
cia deste Supremo Tribunal segundo a qual o delito de porte de munição de uso restrito, 
tipificado no art. 16 da Lei nº 10.826/2003, é crime de mera conduta.

2. A conduta do paciente não resultou em dano ou perigo concreto relevante para a 
sociedade, de modo a lesionar ou colocar em perigo bem jurídico na intensidade reclamada 
pelo princípio da ofensividade. Não se há de subestimar a natureza subsidiária, fragmen-
tária, do direito penal, que somente deve ser acionado quando os outros ramos do direito 
não forem suficientes para a proteção dos bens jurídicos envolvidos.

3. Ordem concedida.” (HC 133.984, 2ª Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia, DJe 
02.06.2016) [grifei]

3. “Discurso de ódio” e critérios

Embora já pudesse ser considerada resolvida a questão sobre a devida 
absolvição da ré em face da ausência de ofensividade jurídico-penal 
na conduta, resta relevante carrear à argumentação elementos sobre 
o “discurso de ódio” (hate speech), aventado no recurso ministerial. 
Para tanto, mostra-se deveras útil a contribuição do douto parecer da 
Procuradoria (evento 6 – PARECER1), no qual consta:

“Walter Claudius Rothenburg e Tatiane Stroppa, em artigo publicado no 3º Congresso 
Internacional de Direito e Contemporaneidade, edição 2015 [nota de rodapé do original: 
ROTHENBURG, Walter Claudius; STROPPA, Tatiana. Liberdade de expressão e discurso 
do ódio: o conflito discursivo nas redes sociais. 3º Congresso Internacional de Direito e 
Contemporaneidade, 27 a 29 de maio de 2015, Santa Maria/RS, Universidade Federal de 
Santa Maria. Disponível em: <http://coral.ufsm.br/congressodireito/anais/2015/6-21.pdf>. 
Acesso em: 29 ago. 2016], com o título ‘Liberdade de expressão e discurso do ódio: o 
conflito discursivo nas redes sociais’, assim abordam o tema:

‘O primeiro ponto consiste em definir o que é o discurso do ódio.
Segundo Rosane Leal da Silva et al., o ‘discurso de ódio’ caracteriza-se pelo conteúdo 

segregacionista, fundado na dicotomia da superioridade do emissor e da inferioridade do 
atingido (a discriminação), e pela externalidade, ou seja, existirá apenas quando for dado 
a conhecer a outrem que não o próprio emissor.

Salientando a discriminação preconceituosa, Winfried Brugger (2007, p. 118) afirma 
que: ‘[...] o discurso do ódio refere-se a palavras que tendem a insultar, intimidar ou assediar 
pessoas em virtude de sua raça, cor, etnicidade, nacionalidade, sexo ou religião, ou que têm 
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a capacidade de instigar violência, ódio ou discriminação contra tais pessoas’.
Em outras palavras, o discurso do ódio consiste na divulgação de mensagens que 

difundem e estimulam o ódio racial, a xenofobia, a homofobia e outras formas de ódio 
baseadas na intolerância e que confrontam os limites éticos de convivência com o objetivo 
de justificar a privação de direitos.’ [destaques presentes no parecer ministerial]

Estabelecidos os conceitos adotados, o segundo passo que se vislumbra está em buscar 
parâmetros para a análise dos conteúdos. Os autores Walter Claudius Rothenburg e Tatia-
na Stroppa, acima mencionados, indicam um caminho, citando artigo [nota de rodapé do 
original: ARTIGO 19. Panorama sobre discurso de ódio no Brasil. São Paulo, Artigo 19. 
Disponível em: (...). Acesso em: 30 ago. 2016] publicado pela ONG Artigo 19, no qual 
são apontados alguns critérios para um discurso ser enquadrado como ‘discurso do ódio’, 
como segue:

‘i. severidade: a ofensa deve ser a mais severa e profunda forma de opróbrio.
ii. intenção: deve haver a intenção de incitar o ódio.
iii. conteúdo ou forma do discurso: devem ser considerados a forma, o estilo e a natureza 

dos argumentos empregados.
iv. extensão do discurso: o discurso deve ser dirigido ao público em geral ou a um 

número de indivíduos em um espaço público.
v. probabilidade de ocorrência de dano: o crime de incitação não necessita que o dano 

ocorra de fato, entretanto é necessária a averiguação de algum nível de risco de que algum 
dano resulte de tal incitação.

vi. iminência: o tempo entre o discurso e a ação (discriminação, hostilidade ou violên-
cia) não pode ser demasiado longo, de forma que não seja razoável imputar ao emissor do 
discurso a responsabilidade pelo eventual resultado.

vii. contexto: o contexto em que é proferido o discurso é de suma importância para 
verificar se as declarações têm potencial de incitar ódio e gerar alguma ação.’”

Ora, conforme já referido acima, apesar do excesso de linguagem 
empregado na manifestação da qual aqui se trata, bem avaliado o 
contexto fático em que ocorreu, não se pode inferir que sua intenção 
fosse incitar ódio (ii), mormente porque em contexto (vii) de acalorada 
argumentação político-partidária (iii). Além disso, a probabilidade de 
ocorrência de dano (v) a partir do “post” em ambiente virtual é nula (haja 
vista os milhares de posts que acontecem todos os dias, evidenciando 
sua inocuidade), e não há notícia alguma de que qualquer resultado 
mais grave decorreu da publicação opinativa (vi). Portanto, bem se 
investigando, de discurso de ódio não se trata aqui.

Situação e, portanto, conclusão diferentes são as de precedente em 
habeas corpus julgado pelo STF (HC 82.424, Tribunal Pleno, relator 
Ministro Moreira Alves, relator p/ acórdão Ministro Maurício Corrêa, DJ 
19.03.2004), em cujo caso, também normatizado pela Lei 7.716/89, art. 
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20, o tribunal entendeu que a conduta (analisada sob o aspecto penal) de 
escrever, editar, divulgar e comerciar livros fazendo apologia de ideias 
preconceituosas e discriminatórias contra determinada comunidade 
étnica produzia sérios riscos à possibilidade de convivência social das 
pessoas que a compunham.

Quanto a esse precedente, consta no voto do Ministro Gilmar 
Mendes (mais precisamente, na p. 957 da numeração oficial) trecho 
da obra Por que o “discurso de ódio” é um tema problemático?, de 
Kevin Boyle, que trata da colisão entre liberdade de expressão e direito 
à não discriminação, ambos princípios caros à ordem democrática. Essa 
passagem restou reproduzida quase totalmente no voto do relator. Ei-la 
completa:

“‘A resposta reside no fato de estarmos diante de um conflito entre dois direitos em 
uma sociedade democrática – a liberdade de expressão e o direito à não discriminação. A 
liberdade de expressão, incluindo a liberdade de imprensa, é fundamental para uma demo-
cracia. Se a democracia é definida como controle popular do governo, então, se o povo não 
puder expressar seu ponto de vista livremente, esse controle não é possível. Não seria uma 
sociedade democrática. Mas, igualmente, o elemento central da democracia é o valor da 
igualdade política. ‘Every one counts as one and no more than one’, como disse Jeremy 
Benthan. Igualdade política é, consequentemente, também necessária, se uma sociedade 
pretende ser democrática. Uma sociedade que objetiva a democracia deve tanto proteger 
o direito de liberdade de expressão quanto o direito à não discriminação. Para atingir a 
igualdade política, é preciso proibir a discriminação ou a exclusão de qualquer sorte, que 
negue a alguns o exercício de direitos, incluindo o direito à participação política. Para 
atingir a liberdade de expressão, é preciso evitar a censura governamental aos discursos 
e à imprensa.’ (BOYLE, Kevin. Hate speech, cit., p. 490)” [destaquei]

Neste caso concreto, mesmo tratando-se exatamente de um contexto 
de embate de opiniões sobre política, como já se afirmou acima, não 
se afere na conduta da ré potencial algum para – sequer – minorar o 
exercício do direito à participação política dos nordestinos brasileiros.

4. Liberdade de expressão vs. aplicação da lei penal

Em não se perfazendo uma análise profunda a cada caso em que 
alegado cometimento de crime por meio de expressão de opiniões, 
corre-se o risco de sufocar a liberdade de expressão, direito fundamental 
fulcral em qualquer Estado democrático, por meio da aplicação do 
direito penal.

Tendo em vista essa tensão e a já exposta ausência de lesão a bem 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 219

jurídico das pessoas que residem no nordeste brasileiro, conclui-se 
que reprimir uma manifestação de opinião individual com uma sanção 
penal, neste caso concreto, configuraria uma intervenção muito pesada 
na liberdade de expressão em face de (forçando-se uma constatação) 
leve ou, em verdade, ausente ofensividade da conduta. Sinteticamente, 
seria desproporcional.

Colhe-se novamente do parecer ministerial contributo pertinente a 
essa questão da colisão de interesses constitucionalmente tutelados: 
“[A] liberdade de expressão mostra-se essencial, especialmente para 
a garantia de declarações polêmicas, as quais podem caracterizar 
justamente o meio encontrado para potencializar a mensagem de 
crítica a um estado de coisas” [grifei] (A garantia do direito ao ultraje. 
Rafael Wowk, mestre em Direito Comparado pela Sobornne, LL.M 
pela New York University; e Mariana Cunha e Melo, Mestre em Direito 
pela NYU).

5. Conclusão

Evidenciadas a atipicidade da conduta, tanto em face de ausência de 
elemento subjetivo do tipo como devido à ausência de ofensividade da 
conduta (o que acarreta a atipicidade material), e a desproporcionalidade 
de eventual sanção penal contra a manifestação de opinião objeto deste 
caso concreto, é devida a manutenção da absolvição da ré.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação.

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal João Pedro Gebran Neto:

1. Discurso de ódio e restringibilidade da liberdade de expressão

Pedi vista dos autos para melhor analisar a controvérsia instaurada 
e, após analisar detidamente os elementos trazidos ao feito, acompanho 
integralmente o voto do eminente relator. Valho-me, contudo, de 
algumas linhas para corroborar o juízo condenatório.

O presente processo-crime deve ser analisado sob atenta perspectiva 
da proteção da dignidade humana. Trata-se, é certo, de um conceito que 
informa princípio fundante de todo o Direito, e que, por isso mesmo, 
frequentemente é usado como justificativa banal para quaisquer posições 
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que se queiram defender, ainda que os polos do debate repousem em 
ideias essencialmente contrárias.

No contexto de uma argumentação jurídica por vezes descompro-
missada com a busca de soluções possíveis para conflitos sociais gra-
ves, parece-me necessária, antes de mais nada, a indagação: o que é a 
dignidade de uma pessoa?

Para Jeremy Waldron, cuja conceituação adoto por ser clara e 
simples, mas sem descuidar da correção, a dignidade de uma pessoa é 
sua posição social básica. É a capacidade de conviver em sociedade de 
igual para igual com as demais pessoas.

Segundo o jusfilósofo neozelandês,
“a dignidade de uma pessoa não é uma aura kantiana. É a posição social básica das pessoas, 
os fundamentos de reputação básica que permitem que elas sejam tratadas como iguais em 
operações básicas da sociedade. Sua dignidade é algo com que podem contar – na melhor 
das hipóteses, implicitamente e sem alarde, conforme vivem suas vidas, cuidam de seus 
negócios e criam suas famílias.”

Segue o autor dizendo que
“a publicação de discurso de ódio é calculada para minar essa posição. Seu objetivo é 
comprometer a dignidade de seus alvos, tanto a seus próprios olhos quanto aos olhos de 
outros membros da sociedade. [...] Visa a denegrir o básico de sua reputação, por meio 
da associação de características perceptíveis como etnia, raça e religião com condutas ou 
atributos que desqualificam a pessoa para o tratamento como membro da sociedade em uma 
boa posição.” (em The harm in hate speech. Harvard University, 2012. p. 5, em tradução 
livre, grifos acrescidos)

O discurso de ódio é voltado a segmentos da sociedade que, pelas 
mais diversas razões que a mente humana foi capaz de conceber, foram 
segregados e vilipendiados ao longo dos tempos. É desnecessário 
aqui elencá-los, seja por seu grande número, seja porque se trata de 
conhecimento público e notório – aliás, alguém poderia, no ponto, 
argumentar que se trata de assunto de amplo conhecimento apenas 
por se cuidar de fatos históricos. Porém, mesmo que em parte assim 
o seja, não é menos verdade que todos conhecem as vítimas de atos 
discriminatórios simplesmente porque o discurso de ódio continua 
ativo e surtindo todos os seus efeitos (frontalmente repudiados pela 
Constituição da República, diga-se).

É certo que o antissemitismo, o racismo contra negros e a perseguição 
a homossexuais e a ciganos, por exemplo, estão registrados nas páginas 
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históricas dedicadas às barbaridades que o homem perpetrou a seu 
semelhante. Infelizmente, porém, tais capítulos de horror ainda não 
se concluíram, e não por outra razão o Brasil, na linha propugnada 
por instrumentos jurídicos internacionais, editou leis penais que 
reprimem condutas discriminatórias, calcando-se no entendimento 
de que a liberdade de expressão, assim como todos os outros 
direitos fundamentais, não é absoluta, sendo passível de restrição em 
determinados contextos, como quando serve de veículo para a incitação 
à discriminação.

O discurso de ódio, por sua vez, constitui-se em manifestações de 
pensamento que minam o posicionamento social básico de pessoas que 
fazem parte de grupamentos humanos identificáveis por determinadas 
características, como cor, procedência, local de residência, orientação 
sexual e religião (ou ausência dela), difundindo ideias que afetam a 
subsistência da paz social possível e a própria estrutura da sociedade. 
O discurso de ódio, em suma, mancha a reputação de grupos sociais, 
afirmando-os inferiores e indignos de serem tratados como membros 
da sociedade.

Saliente-se aqui a expressão manifestação de pensamento, que não 
se confunde com a opinião que a pessoa guarda em seu íntimo, essa 
sim intangível. Busca-se a tolerância, em prol do ideal de convivência 
pacífica e segura, ainda que os indivíduos, e os grupos sociais a que 
pertencem, tenham concepções de vida diferentes. O objetivo, nas 
palavras de Waldron, é que “cada grupo aceite que a sociedade não 
é apenas para ele; mas também para ele, junto com todos os outros” 
(idem, p. 4).

2. Incitação à discriminação e ofensividade da conduta

No presente caso, o Ministério Público Federal atribui à acusada a 
seguinte conduta:

“Em 26 de outubro de 2014, às 15h24min, na cidade de Caxias do Sul, a denunciada, 
A.M., incitou, por meio de seu perfil na rede social online Facebook (http://www.facebook.
com.br), o preconceito contra a procedência nacional, especificamente contra os cidadãos 
nascidos e que vivem nos estados do nordeste brasileiro. Na data dos fatos, a denunciada 
inseriu em sua ‘linha do tempo’ na rede social Facebook a seguinte mensagem (evento 
01 – NOT_CRIME2, p. 06):

‘Desculpem amigos, mas vou ser obrigada a falar!! Nordeste do Brasil.... Não trabalham, 
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têm uma penca de filhos, são sustentados pelo Sul do país, pagamentos o Bolsa Família 
para eles, são gente ignorante, são burros, sem vontade, sem cultura e ainda sobrevivem 
do nosso turismo! Era óbvio que a Porca da Dilma ia ganhar lá! Como eu queria que o Sul 
do Brasil não pertencesse ao Brasil!! #MudaBrasil’”

Não há controvérsia sobre os fatos, residindo a questão na adequação 
desse ato ao tipo contido no art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, que possui 
a seguinte redação:

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou o preconceito de raça, cor, etnia, 
religião ou procedência nacional.

Pena: reclusão de um a três anos e multa.
[...]
§ 2º Se qualquer dos crimes previstos no caput é cometido por intermédio dos meios 

de comunicação social ou publicação de qualquer natureza:
Pena: reclusão de dois a cinco anos e multa.”

Como já adiantei, entendo que a conduta perpetrada pela ré constitui 
o crime de incitação à discriminação.

A meu juízo, caso atos como o ora examinado não se subsumissem 
a esse tipo penal, o art. 20 da Lei nº 7.716/89 estaria fadado à completa 
inocuidade. É que, hoje, os atos de discriminação, o mais das vezes, 
são praticados de forma insidiosa, disfarçados de supostas opiniões 
sobre outros temas, de que são exemplos questões que, em um primeiro 
momento, aparentam ser puramente políticas e conjunturais, como no 
presente caso.

A ofensividade da conduta adotada pela ré é óbvia, na medida em 
que proferiu palavras agressivas e de baixo calão, direcionadas a grupo 
específico de brasileiros, utilizando-se para tanto de uma rede social, o 
que, como dispõe o § 2º da norma incriminadora, atrai resposta penal 
ainda mais severa. Não há que se invocar a liberdade de expressão 
frente a violação tão meridiana da lei penal, a qual, cumpre registrar, 
não prevê, para sua aplicação, notícia de que algum resultado “mais 
grave” tenha advindo da publicação da opinião abjeta da recorrida, 
genuíno discurso de ódio, proferido para rebaixar grupo identificável 
de brasileiros, incitando os demais a vê-los como um problema da 
sociedade nacional.

O fato de a ré ter praticado a ação ao final da disputa presidencial 
de 2014 não torna atípica a conduta. Ela não estava falando de política, 
o que logicamente é constitucionalmente garantido a qualquer pessoa; 
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ela estava, sim, incitando a discriminação contra pessoas residentes na 
Região Nordeste, sob o pretexto de manifestar opinião sobre o contexto 
político do momento. Ao elaborar o pensamento e ao publicá-lo em rede 
social, a ré se serviu da ampla difusão proporcionada pela rede mundial 
de computadores, por todos conhecida, para destilar seu desprezo e 
incitar a discriminação, exatamente como prevê o artigo de lei acima 
transcrito.

A presença de dolo na conduta é evidente, como bem examina em 
seu voto o eminente relator, Desembargador Leandro Paulsen.

Assim, presentes as elementares típicas do delito capitulado no 
art. 20, § 2º, da Lei nº 7.716/89, deve ser dado provimento à apelação 
ministerial, nos termos do voto do relator, inclusive quanto à dosimetria 
da pena, que restou fixada no seu mínimo legal.

Ante o exposto, voto por dar provimento ao apelo do Ministério 
Público Federal, para fins de condenar a ré, acompanhando o relator 
no tocante à dosimetria da pena.

É o voto.
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DIREITO PREVIDENCIÁRIO
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AÇÃO RESCISÓRIA Nº 0002863-52.2015.4.04.0000/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz

Autor: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Advogada: Procuradoria Regional da PFE-INSS

Ré: Vera Terezinha Velho Borges
Advogados: Dra. Cari Aline Niemeyer e outros

EMENTA

Processual Civil. Previdenciário. Ação rescisória. Auxílio-doença. 
Coisa julgada. Violação. Tríplice identidade. Não configuração. 
Improcedência.

1. A coisa julgada requer a presença da tríplice identidade entre as 
demandas (partes, causa de pedir e pedido).

2. No caso, o acórdão rescindendo, ao determinar o restabelecimento 
do auxílio-doença, não abrangeu período encoberto pela coisa julgada 
da sentença de improcedência proferida na demanda anterior.

3. Ação rescisória julgada improcedente.

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, 
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por unanimidade, julgar improcedente a ação rescisória, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 27 de setembro de 2017.
Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: Trata-se de ação 
rescisória proposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social em face de 
Vera Terezinha Velho Borges, buscando, com base em ofensa à coisa 
julgada (art. 485, IV, do CPC/73), a desconstituição de acórdão prolatado 
pela Sexta Turma deste Tribunal nos autos do processo 0005990-
42.2013.404.9999 (066/1.10.0001135-1), decisão que, reformando em 
parte a sentença de primeiro grau, determinou o restabelecimento do 
auxílio-doença à segurada desde 24.08.2010.

Sustenta o autor, em síntese, que o acórdão teria violado a autoridade 
da coisa julgada formada nos autos do processo 2009.71.58.000511-
9, em que, com base no mesmo pedido (restabelecimento do NB 
515.855.265-3, cessado em 01.12.2008), foi proferida sentença de 
improcedência.

A tutela provisória foi indeferida à fl. 321/v.
O autor, à fl. 325, requereu o desentranhamento de documentos 

juntados por engano ao processo.
Citada, a ré ofereceu contestação, sustentando que a coisa julgada 

não possui a mesma amplitude sobre decisões judiciais que envolvem 
benefícios previdenciários por incapacidade e que é aceitável a renovação 
de ação judicial após o trânsito em julgado de sentença desfavorável ao 
segurado. Citou precedentes do TRF/4ª Região. Requereu a gratuidade 
da justiça (fls. 408-413).

O Ministério Público Federal opinou pela improcedência da ação 
rescisória (fls. 434-439).

Vieram os autos conclusos ao gabinete.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz:
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Desentranhamento de documentos

Defiro o requerimento formulado pelo INSS à fl. 325, determinando 
o desentranhamento das cópias de peças processuais juntadas às fls. 
199-295, visto que não guardam relação com o presente feito.

Gratuidade da justiça

Concedo o benefício de gratuidade da justiça à parte-ré, tendo em 
vista a declaração de pobreza juntada com a contestação (fl. 415).

Tempestividade da ação

O acórdão rescindendo transitou em julgado em 28.05.2014 (fl. 
174), e a ação foi ajuizada em 10.07.2015 (fl. 03). Portanto, tendo sido 
proposta dentro do prazo legal, conheço da presente ação rescisória.

Mérito

De início, cumpre referir as datas dos principais atos processuais 
verificados nos processos 2009.71.58.000511-9 e 0005990-
42.2013.404.9999 (066/1.10.0001135-1), conforme informações 
constantes dos autos e obtidas junto ao portal do TRF4 na Internet:

1ª ação
Processo 2009.71.58.000511-9
1ª Vara do Juizado Especial Federal Cível de Novo Hamburgo (RS)
Ajuizamento: 19.01.2009
Perícia judicial: 22.04.2009
Publicação da sentença de improcedência: 07.07.2009
Trânsito em julgado: 21.10.2009

2ª ação
Processo 0005990-42.2013.404.9999 (066/1.10.0001135-1)
Vara Judicial da Comarca de São Francisco de Paula (RS)
Ajuizamento: 03.09.2010
Perícia judicial: 14.09.2011
Publicação da sentença de procedência: 27.08.2012
Publicação do acórdão de parcial provimento: 22.04.2014
Trânsito em julgado: 28.05.2014
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Na primeira ação, a autora buscava o restabelecimento do auxílio-
doença NB 515.855.265-3 desde 01.12.2008 (data de cessação), 
benefício que, vale referir, havia sido restabelecido por força de 
sentença judicial proferida nos autos de demanda anterior, processo 
2006.71.08.011478-2 (fls. 329-332).

Diante do laudo da perícia judicial (fls. 384-387), que concluiu pela 
inexistência de incapacidade laboral, o juiz de primeiro grau julgou 
improcedente a pretensão ao restabelecimento do auxílio-doença (fls. 
399-400).

Na segunda demanda, a autora também buscou o restabelecimento, 
desde 01.12.2008, do mesmo auxílio-doença. A perícia judicial 
constatou a presença de incapacidade laboral temporária (fls. 105-113). 
A sentença julgou inteiramente procedente o pedido de restabelecimento 
do benefício (fls. 127-132). Em grau de recurso, a colenda Sexta Turma 
deste Regional deu parcial provimento à apelação interposta pelo 
INSS, determinando o restabelecimento do auxílio-doença a contar 
de 24.08.2010 tão somente, data a partir da qual se teria verificado a 
incapacidade para o trabalho (fls. 166-174).

Avanço no voto tecendo algumas considerações acerca da coisa 
julgada em matéria de sentenças previdenciárias que decidem benefícios 
por incapacidade.

Coisa julgada e benefícios por incapacidade

A eficácia da sentença que decide a relação jurídica previdenciária 
em torno da prestação de benefícios por incapacidade (relação jurídica 
continuativa), além de retrospectiva (quando condena a prestações 
pretéritas), costuma ser também prospectiva, definindo os contornos 
da obrigação quanto às prestações futuras. Como define os contornos 
de relação de trato continuado, a sentença de tal natureza contém 
implicitamente a cláusula rebus sic stantibus, a qual subordina a eficácia 
e a autoridade da decisão, no tempo, à permanência das situações de fato 
e de direito que ensejaram a criação da norma jurídica individualizada 
contida no dispositivo sentencial.

Com efeito, permanecendo o mesmo quadro fático e jurídico presente 
quando da prolação da sentença, a decisão se manterá eficaz em sua 
plenitude. Por outro lado, havendo superveniente alteração desse estado 
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de fato ou de direito, cessará a eficácia da sentença a partir do momento 
em que se operar a modificação. Sobre a atuação da cláusula rebus, 
vejam-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: MS 
26.323 AgR, relator(a) Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado 
em 01.09.2015, Acórdão Eletrônico DJe-181 divulg. 11.09.2015, public. 
14.09.2015; RE 596.663, relator(a) Min. Marco Aurélio, relator(a) p/ 
acórdão Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 24.09.2014, 
Acórdão Eletrônico Repercussão Geral – Mérito DJe-232 divulg. 
25.11.2014, public. 26.11.2014; MS 26.980 AgR, relator(a) Min. Teori 
Zavascki, Segunda Turma, julgado em 22.04.2014, Acórdão Eletrônico 
DJe-086 divulg. 07.05.2014, public. 08.05.2014.

Vale destacar que o reconhecimento dos limites impostos pela 
cláusula rebus sic stantibus não quer importar a ausência de eficácia 
da sentença; muito pelo contrário: em uma hipótese dessas, a decisão 
terá sido eficaz quanto à relação jurídica até o momento em que se 
mantiveram inalteradas as situações que serviram de base à sua definição 
no julgado. Também não se deve falar na inexistência de coisa julgada 
material em sentença dessa natureza. Tal decisão, dado que proferida 
em sede de cognição exauriente, tem a mesma aptidão para produzir 
coisa julgada em sentido substancial do que outra prolatada em idêntica 
profundidade cognitiva. A razão da cessação da eficácia da decisão em 
função da mutação do estado de coisas reside em que há o surgimento 
de uma nova causa de pedir, composta por fatos ou direito objetivo 
novos, sobre os quais a norma jurídica individualizada na sentença não 
poderá mais incidir. Cuida-se de verdadeiro limite objetivo temporal 
à coisa julgada, na medida em que sua autoridade não tem o condão 
de impedir a alteração posterior do quadro fático nem de obstar que a 
legislação nova regule diferentemente os fatos a partir de sua vigência.

Na prática, significa que um benefício por incapacidade concedido 
judicialmente poderá ser cessado ante a alteração superveniente da 
situação incapacitante, sem que isso afronte a autoridade da coisa 
julgada. Também assim deve se passar com a coisa julgada relativa à 
sentença que nega a concessão de um benefício: o ulterior advento do 
quadro de incapacidade ou do agravamento incapacitante da doença 
faz surgir uma nova causa de pedir, ensejando a propositura de uma 
nova ação. Em ambas as hipóteses, não há se falar em identidade de 
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demandas (trea eadem) como suporte à incidência da autoridade da 
coisa julgada.

Após essas breves considerações, torno ao exame da situação de fato 
no caso concreto.

Ausência de violação à coisa julgada

A segunda demanda foi ajuizada (03.09.2010) depois do decurso de 
mais de um ano da publicação da sentença proferida na primeira ação 
(07.07.2009).

O fato de a autora ter apresentado petição inicial com pretensão 
sobreposta à formulada na ação anterior (restabelecimento do auxílio-
doença NB 515.855.265-3) não configura, por si só, identidade total ou 
mera repetição da demanda. Isso porque a segunda inicial visou não 
apenas às prestações vencidas (pretéritas) do auxílio-doença cessado em 
01.12.2008, como também às parcelas vincendas (futuras) do benefício 
(modalidade de pedido implícito, consoante art. 290 do CPC/73).

Além disso, a omissão da inicial quanto à narrativa de uma alteração 
do quadro fático superveniente ao trânsito em julgado (agravamento 
da doença, p. ex.) não deve significar que os fatos expostos como 
fundamento do pedido sejam exatamente os mesmos. Com efeito, a 
mudança superveniente da situação fática, a autorizar o ajuizamento de 
uma nova ação em matéria de benefícios por incapacidade, tem de ser 
entendida não apenas como o agravamento do quadro da doença. A 
incapacidade laboral previdenciária é conceito mais abrangente, que 
abarca, também, as condições pessoais do segurado, tais como a idade, 
o grau de escolaridade, o histórico profissional, entre outros fatores. 
Ademais, nada obsta a que a alteração do quadro dos fatos, com maior 
evidência, se revele no curso do processo, durante a etapa instrutória.

Nesse sentido, vale transcrever o seguinte trecho da perícia judicial do 
segundo processo, no qual a perita alude às oscilações da sintomatologia 
da doença, com influência direta na incapacidade laboral da autora (fl. 
111):

“RESPOSTA: A incapacidade, no caso em tela, baseia-se na alteração da funcionali-
dade dos membros superiores, que pode variar no tempo conforme melhora ou piora da 
sintomatologia [...].”

Tais razões me levam a concluir que, apesar de ter havido, na 
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propositura da segunda demanda, identidade parcial entre ações, 
o acórdão da Sexta Turma, ao prover em parte o recurso do INSS e 
determinar o restabelecimento do benefício desde apenas 24.08.2010, 
não violou a coisa julgada formada nos autos do processo anterior, 
cuja imutabilidade abrangia unicamente o período compreendido entre 
a cessação do auxílio-doença (01.12.2008) e o trânsito em julgado da 
sentença (21.10.2009).

A ação rescisória deve, pois, ser julgada improcedente.
Condeno o autor ao pagamento de honorários de sucumbência em 

R$ 937,00 (novecentos e trinta e sete reais), tendo em vista o baixo 
valor atribuído à causa (art. 85, § 8º, do NCPC).

Conclusão

Desentranhem-se os documentos de fls. 199-295.
Anote-se a gratuidade da justiça à parte-ré.
Improcedente a ação rescisória ajuizada pelo INSS.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por julgar improcedente a ação rescisória, nos 
termos da fundamentação.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000129-71.2015.4.04.7007/PR

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde

Apelante: Ivani Lago
Advogadas: Dra. Debora Cristina de Souza Maciel

Eduarda Cristina de Souza Maciel
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
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EMENTA

Previdenciário. Benefício por incapacidade. Coisa julgada. 
Ocorrência.

1. Para o reconhecimento da coisa julgada, é necessário que haja 
tríplice identidade entre as ações – de partes, de pedido e de causa de 
pedir.

2. Em ações objetivando a concessão ou o restabelecimento de 
benefício por incapacidade, a modificação do suporte fático (integrante 
da causa de pedir) dá-se pela superveniência de nova moléstia ou pelo 
agravamento de enfermidade preexistente.

3. Ainda que a ação se baseie em requerimento administrativo 
posterior, o segurado não se desincumbe do dever de demonstrar que 
houve mudança na situação fática (superveniência de nova moléstia 
ou agravamento da doença preexistente), o que não sucede quando o 
segurado junta aos autos documentos médicos anteriores ao trânsito em 
julgado da primeira ação.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Turma Regional Suplementar do Paraná 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.

Curitiba, 08 de agosto de 2017.
Des. Federal Amaury Chaves de Athayde, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: Trata-se de 
recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação ordinária, 
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, em razão da 
existência de coisa julgada (art. 267, V, CPC/1973).

A parte apelante alega, em suma, que a presente ação não é idêntica 
àquela em que se formou a coisa julgada material invocada pelo 
juízo a quo. Destaca, nessa linha, que esta ação tem por base pedidos 
administrativos diversos (NB 546858006-0 e NB 607032575-7), além 
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do agravamento das moléstias que acometem a autora (escoliose, 
discopatia, CID10 M 54.5 – lombocitalgia). Sustenta que, em se tratando 
de ação que visa à concessão de benefício por incapacidade, não há 
de se falar na incidência de coisa julgada material quando ocorre um 
agravamento das moléstias e da incapacidade. Defende a relativização 
da coisa julgada em prol da justa e efetiva pacificação social do conflito. 
Pugna, desse modo, pela anulação da sentença, com o retorno dos autos 
à primeira instância para que sejam devidamente instruídos.

Com contrarrazões, vieram os autos a este Tribunal.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Amaury Chaves de Athayde: Cuida-se de 
perquirir se o exame do mérito do pedido deduzido na petição inicial está 
obstado pela coisa julgada material (pressuposto processual negativo), 
ex vi do art. 485, V, do CPC.

O desate da controvérsia passa pelo exame da semelhança entre as 
ações, uma vez que o óbice da coisa julgada exsurge apenas quando 
configurada a tríplice identidade das demandas, ou seja, a identidade de 
partes, de pedido e de causa de pedir (art. 337, § 2º, CPC). A alteração 
de quaisquer desses elementos identificadores afasta, com efeito, a 
incidência da coisa julgada.

No que tange à causa de pedir, é cediço que, pela teoria da 
substanciação, ela é composta pelos fundamentos jurídicos e fáticos 
que sustentam o pedido. Conforme assentou José Rogério Cruz e Tucci, 
“compõem a causa petendi o fato (causa remota) e o fundamento 
jurídico (causa próxima)” (in A causa petendi no processo civil. 2. ed. 
São Paulo: RT, 2001. p. 154).

A constatação é especialmente relevante em relações jurídicas 
continuativas, de que constitui exemplo aquela envolvendo o segurado 
e a Previdência Social, pois a alteração de uma circunstância fática, por 
representar modificação da própria causa de pedir, é capaz de justificar 
a propositura de nova ação. Afinal, por se lastrear em fatos novos, a 
nova ação não se confunde com a demanda anterior, já acobertada 
pelo manto da coisa julgada. Em ações que visam ao reconhecimento 
da incapacidade do segurado, a alteração dos fundamentos fáticos do 
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pedido consubstancia-se no surgimento de nova moléstia ou mesmo no 
agravamento da enfermidade noticiada na primeira ação.

Note-se que, a rigor, não se está a falar em relativização da coisa 
julgada, pois as demandas são distintas. Ocorre, simplesmente, que a 
coisa julgada não incide na nova demanda, pois se trata de uma ação 
diversa daquela que ensejou a formação da res judicata.

Nesse sentido, ademais, sedimentou-se a jurisprudência desta Corte, 
conforme se percebe a seguir:

“PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA. AGRAVAMENTO DE DOENÇA INCAPA-
CITANTE PARA O TRABALHO. Este Tribunal afasta a preliminar de coisa julgada em 
processos em que se requeira benefício por incapacidade quando comprovado agravamento 
do estado de saúde superveniente ao trânsito em julgado da decisão no processo anterior.” 
(TRF4, AC 5002000-91.2014.404.7001, 6ª Turma, rel. Juiz Federal Marcelo De Nardi, j. 
aos autos em 23.05.2017 – destaquei)

“PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE PARCIAL E TEMPO-
RÁRIA. COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 
MORA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERIMENTO. HONORÁRIOS 
ADVOCATÍCIOS. 1. Comprovada a incapacidade total e permanente para o exercício 
das atividades laborativas, reconhece-se o direito à aposentadoria por invalidez. 2. Não 
afronta a coisa julgada o pedido de benefício por incapacidade cuja causa de pedir foi 
modificada pela superveniência de fato novo. O agravamento de doença ou nova situação 
de incapacidade após breve período de recuperação é fato modificador da causa de pedir. 
3. Deliberação sobre índices de correção monetária e taxas de juros diferida para a fase de 
cumprimento de sentença, a iniciar-se com a observância dos critérios da Lei 11.960/2009, 
de modo a racionalizar o andamento do processo, permitindo-se a expedição de precatório 
pelo valor incontroverso, enquanto pendente, no Supremo Tribunal Federal, decisão sobre 
o tema com caráter geral e vinculante. Precedentes do STJ e do TRF da 4ª Região. 4. Os 
honorários advocatícios são devidos à taxa de 10% sobre as prestações vencidas até a data da 
decisão de procedência (sentença ou acórdão), nos termos das Súmulas nº 76 deste Tribunal 
Regional e nº 111 do Superior Tribunal de Justiça.” (TRF4, AC 0015002-12.2015.404.9999, 
5ª Turma, rel. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, D.E. 24.04.2017 – destaquei)

No caso em apreço, a parte-autora requer a concessão do benefício 
de auxílio-doença, a contar da entrada do requerimento administrativo 
(12.06.2012 – NB nº 5518195075), bem como a conversão do benefício 
em aposentadoria por invalidez. Fundamenta o pedido na incapacidade 
para o exercício de atividade laboral decorrente das seguintes 
enfermidades: hérnia de disco (CID10 M51.1) e lombocitalgia (CID10 
M 54.4). Para comprová-lo, acosta aos autos atestados médicos datados 
de 18.10.2012 (evento 1, ATESTMED10) e de 13.11.2012 (evento 1, 
ATESTMED11).
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Ocorre que a parte-autora também requereu benefício por 
incapacidade, em razão das mesmas enfermidades, no bojo do processo 
nº 5000843-36.2012.404.7007 (evento 3). O pedido foi julgado 
improcedente pelo juízo de primeiro grau em sentença que restou 
mantida por esta Corte, cujo acórdão transitou em julgado em 05/2014 
(evento 3, CERT1).

Percebe-se, portanto, que não houve alteração das enfermidades. 
Tampouco há evidência de agravamento do quadro de saúde da parte-
autora, pois os documentos médicos carreados a estes autos datam de 
2012, momento anterior ao trânsito em julgado do acórdão exarado no 
processo nº 5000843-36.2012.404.7007.

Reconheço que a parte-autora formulou novo requerimento 
administrativo (nesta demanda, trata-se do NB nº 5518195075; 
naquela, do NB nº 546858006-0). Todavia, isso não basta para afastar a 
incidência da coisa julgada, pois incumbe à parte-autora demonstrar a 
efetiva alteração dos fundamentos de fato que amparam o pedido (nova 
moléstia ou agravamento da enfermidade). E, no caso, a parte não se 
desincumbiu desse ônus, pois os documentos médicos trazidos são 
anteriores ao trânsito em julgado da primeira ação.

É de se notar, outrossim, que a parte-autora requer a concessão do 
benefício desde 12.06.2012, período abrangido na primeira demanda 
por ela ajuizada, evidenciando com ainda mais clareza a identidade 
entre as ações.

A corroborar o exposto, transcrevo precedentes desta Corte:
“PREVIDENCIÁRIO E PROCESSO CIVIL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. 

COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 
DO MÉRITO MANTIDA. 1. Para o reconhecimento da coisa julgada é necessário que 
entre uma e outra demanda seja caracterizada a chamada ‘tríplice identidade’ – de partes, 
de pedido e de causa de pedir –, sendo que a variação de quaisquer desses elementos 
identificadores afasta a ocorrência de coisa julgada. 2. Em ações objetivando benefício por 
incapacidade, a modificação do suporte fático dá-se pela superveniência de nova moléstia 
ou pelo agravamento de moléstia preexistente que justifique a concessão de novo benefício. 
3. Ainda que a ação se baseie em requerimento administrativo posterior, o segurado não 
se desincumbe do dever de demonstrar que houve mudança na situação fática, que se dá 
pelo agravamento da doença já existente ou pela constatação de patologia incapacitante 
diversa, o que, na espécie, não ocorreu. 4. Mantida a sentença que extinguiu o feito pela 
existência da coisa julgada, com base no art. 485, V, do CPC/2015.” (TRF4, AC 5006030-
74.2016.404.7107, 6ª Turma, rel. Desa. Federal Vânia Hack de Almeida, j. aos autos em 
05.06.2017 – destaquei)
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“PREVIDENCIÁRIO. COISA JULGADA – INEXISTÊNCIA. APOSENTADORIA 
POR INVALIDEZ/AUXÍLIO-DOENÇA. REQUISITOS. INCAPACIDADE. COMPRO-
VAÇÃO. 1. Não há falar em coisa julgada quando o processo anterior envolve fatos 
posteriores ao trânsito em julgado da ação pretérita. 2. Quatro são os requisitos para a 
concessão do benefício em tela: (a) qualidade de segurado do requerente; (b) cumprimento 
da carência de 12 contribuições mensais; (c) superveniência de moléstia incapacitante para 
o desenvolvimento de qualquer atividade que garanta a subsistência; e (d) caráter definitivo/
temporário da incapacidade. 3. Hipótese em que restou comprovada a incapacidade labo-
rativa.” (TRF4, AC 0000867-24.2017.404.9999, 5ª Turma, rel. Des. Federal Paulo Afonso 
Brum Vaz, D.E. 01.06.2017 – destaquei)

Resta caracterizada, assim, a existência de coisa julgada a impor a 
extinção do processo sem resolução do mérito.

Em arremate, consigno que o enfrentamento das questões suscitadas 
em grau recursal, assim como a análise da legislação aplicável, 
são suficientes para prequestionar junto às instâncias superiores os 
dispositivos que as fundamentam. Assim, deixo de aplicar os dispositivos 
legais ensejadores de pronunciamento jurisdicional distinto do que até 
aqui foi declinado. Desse modo, evita-se a necessidade de oposição de 
embargos de declaração tão somente para esse fim, o que evidenciaria 
finalidade procrastinatória do recurso, passível de cominação de multa.

Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento à apelação, 
consoante fundamentação supra.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001872-60.2013.4.04.7113/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira

Apelante: Vitorino Trevisol
Advogado: Dr. Idalino Mario Zanette

Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
Interessado: Ministério Público Federal



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 239

EMENTA

Previdenciário. Administrativo. Revisão de benefício. Fraude. Má-
fé. Inocorrência.

1. A revisão de benefício previdenciário conta com expressa 
autorização legal (art. 11, Lei 10.666/03), notadamente quando eivado 
de alguma mácula – como ocorre em situações de fraude e má-fé. 
A inspiração é nitidamente constitucional e deriva da moralidade 
administrativa (art. 37, caput, CF/88).

2. A jurisprudência desta Corte tem apresentado os seguintes vetores 
para que, na esfera administrativa, sejam modificados atos de que 
decorram efeitos favoráveis ao segurado: (a) a observância do devido 
processo legal, com ampla defesa e contraditório; (b) a impossibilidade 
de simples reavaliação do processo administrativo sem que haja novos 
elementos; (c) a necessidade de demonstração, pelo INSS, de ocorrência 
de fraude ou ilegalidade do ato, inicialmente revestido de presunção 
de legitimidade; (d) a observância às peculiaridades de cada caso, 
como, por exemplo, “o tempo decorrido, as circunstâncias que deram 
causa à concessão do amparo, as condições sociais do interessado, sua 
idade e a inexistência de má-fé, tudo à luz do princípio constitucional 
da segurança jurídica” (nesse sentido: EINF 2005.72.01.001657-4, 3ª 
Seção, relator Ricardo Teixeira do Valle Pereira, D.E. 13.01.2010).

3. Ausentes tais vetores, pelo conjunto probatório realizado nas 
esferas administrativa e judicial, é inviável a revisão do ato de concessão 
do benefício previdenciário.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por maioria, dar provimento ao recurso da parte-autora, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 05 de julho 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 
ajuizada por Vitorino Trevisol em que este busca o restabelecimento de 
uma parcela do benefício previdenciário que foi excluída após revisão 
realizada na esfera administrativa, bem como que sejam considerados 
inexigíveis os valores cobrados em razão do pagamento alegadamente 
indevido.

Houve razoável dilação probatória, com a juntada do processo 
administrativo de revisão (e. 01, procadm8-16) e do processo 
administrativo que deu origem à investigação realizada pelo INSS (e. 15, 
procadm2-9). Foram carregados vários outros documentos pertinentes 
ao caso com a inicial (e. 01). Houve a realização do depoimento pessoal 
para esclarecimentos (e. 49).

A sentença, ao final, julgou improcedente o pedido nos termos do art. 
269, I, CPC/73.

Apela a parte-autora. Alega que, no mérito, a sentença deve ser 
reformada, já que não houve qualquer fraude. Pelo contrário, teria havido 
efetivo exercício de atividade remunerada no período indevidamente 
excluído (e. 72).

Sem contrarrazões, subiram os autos para esta Corte.
A apelação foi incluída em pauta no dia 09.11.2016, oportunidade 

na qual houve sustentação oral da parte-autora (e. 06). Como houve 
referência a elementos de prova documental que não estavam presentes 
nos autos, o julgamento foi adiado e, posteriormente, foi determinada a 
juntada da prova (e. 11). Foi oportunizado contraditório à parte contrária 
(e. 12).

É o breve relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal João Batista Pinto Silveira:

Prescrição

A prescrição não está presente no caso dos autos. Como corretamente 
apontado pelo juízo de origem, houve prolongamento do processo 
administrativo por longo período de tempo. Nesse ínterim, estava 
suspensa a prescrição.
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Verifica-se, pois, que a pretensão do INSS não está atingida pela 
prescrição. Acrescente-se, por outro lado, que a alegação de má-fé, 
óbice para a fluência do prazo prescricional, se confunde com a questão 
meritória (art. 103-A, Lei 8.213/91).

Decadência

Uma das teses defensivas é a existência de decadência para a revisão 
do ato administrativo, já que o benefício foi concedido em 13.03.1999 
e revisto em 12/2012. Ocorre que o direito da Previdência Social de 
anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para 
os seus beneficiários decai em dez anos, contados da data em que foram 
praticados, salvo comprovada má-fé, nos termos do art. 103-A da Lei 
8.213/91.

No caso dos autos, a autarquia previdenciária ancorou a sua pretensão 
revisional na existência de fraude e, portanto, má-fé. Desse modo, 
verifica-se que a questão da decadência se confunde com o exame do 
mérito propriamente.

Mérito: revisão do benefício em razão de fraude

Tenho que a questão de mérito efetivamente controvertida e que conduz 
à resolução completa da demanda é se houve, ou não, demonstração de 
fraude e má-fé na inclusão do período de 01.03.1995 até 30.06.1995 
no benefício previdenciário do segurado (NB nº 42/104.315.085-1) 
ou se, do contrário, esse período deve ser considerado como atividade 
efetivamente laborada.

Pois bem.
A revisão de benefício previdenciário conta com expressa autorização 

legal (art. 11, Lei 10.666/03), notadamente quando eivado de alguma 
mácula – como ocorre em situações de fraude e má-fé. A inspiração é 
nitidamente constitucional e deriva da moralidade administrativa (art. 
37, caput, CF/88). Nesse sentido, aliás, a 6ª Turma deste Tribunal já 
considerou possível o cancelamento de aposentadoria indevidamente 
concedida em razão de fraude (TRF4, AC 2004.04.01.020133-0, D.E. 
16.07.2008).

Além disso, a jurisprudência desta Corte tem apresentado relevantes 
vetores para que, na esfera administrativa, sejam modificados atos de 
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que decorram efeitos favoráveis ao segurado. São eles: (a) a observância 
do devido processo legal, com ampla defesa e contraditório; (b) a 
impossibilidade de simples reavaliação do processo administrativo 
sem que haja novos elementos; (c) a necessidade de demonstração, 
pelo INSS, de ocorrência de fraude ou ilegalidade do ato, inicialmente 
revestido de presunção de legitimidade; (d) a observância às 
peculiaridades de cada caso, como, por exemplo, “o tempo decorrido, 
as circunstâncias que deram causa à concessão do amparo, as condições 
sociais do interessado, sua idade e a inexistência de má-fé, tudo à luz 
do princípio constitucional da segurança jurídica” (nesse sentido: EINF 
2005.72.01.001657-4, 3ª Seção, relator Ricardo Teixeira do Valle 
Pereira, D.E. 13.01.2010).

Quanto à necessidade de observância do devido processo legal, 
verifica-se que o segurado não só foi devidamente cientificado (e. 01, 
procadm12, fl. 11), como apresentou defesa na esfera administrativa (e. 
01, procadm12, fl. 13; procadm13).

No que tange à reavaliação em razão de novos elementos, verifica-se 
que a revisão do benefício foi decorrência de auditoria em que identificada 
a realização de fraude perpetrada em diversos atos de concessão cujo 
requerimento envolveu a figura de Rui Schulz. A atuação inclusive 
foi objeto de discussão na esfera criminal. Especificamente sobre as 
irregularidades realizadas por Rui Schulz, algumas considerações 
devem ser feitas.

Na década de noventa, houve denúncia anônima apontando 
irregularidades e ilegalidades nas contratações da empresa Schulz 
Comércio de Veículos Ltda. (e. 15, procadm6, fl. 22). Após a denúncia, 
foi iniciado procedimento administrativo pelo INSS para apurar 
eventuais inconsistências. Algumas foram apuradas de plano (e. 
15, procadm1, fl. 06). Após investigação estritamente documental, a 
Seção de Fiscalização do INSS apresentou representação fiscal para 
fins penais, de modo a proporcionar a apuração de eventuais ilícitos 
penais (e. 15, procadm8, fls. 8-17). Na ótica dos auditores, os vínculos 
empregatícios poderiam representar mera simulação, com o intuito 
de favorecer os contribuintes mediante incremento da renda mensal 
inicial da aposentadoria decorrente da legislação vigente. A própria 
representação fiscal aduz que a simulação, “se confirmada”, constituiria 
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indevida oneração à Previdência Social (e. 15, procadm8, fl. 13).
Alguns segurados que possuíam vínculo com a empresa investigada 

foram utilizados como “exemplo” da prática ilícita que consistiria, 
basicamente, nas seguintes fases: (1º) cancelamento de benefício 
anterior de baixo valor; (2º) registro de novo emprego na empresa 
investigada; (3º) manutenção do “emprego simulado” por curto lapso 
temporal, mediante recolhimento de contribuições sobre o teto da época; 
(4º) requerimento de nova aposentadoria, agora com valor mais elevado.

Vale referir que o cancelamento do benefício, com novos e mais 
elevados recolhimentos, para a obtenção de uma prestação previdenciária 
melhor era algo legítimo e autorizado pela legislação da época. Assim, 
o ato efetivamente lesivo à autarquia previdenciária seria a manutenção 
de um vínculo fictício, feito apenas com o propósito de reenquadrar 
o segurado em uma situação mais vantajosa e sem o exercício de 
atividade remunerada (vide, no ponto, o evento 15, procadm8, fl. 49). 
Em razão do método como realizada a verificação até aquele momento, 
houve o prosseguimento da apuração, identificando-se os recebedores 
dos benefícios que, em razão dos indícios de irregularidade, deveriam 
ser objeto de procedimento administrativo para apurar a necessidade de 
revisão (e. 15, procadm9, fl. 13). Não foram, porém, realizadas outras 
diligências concretas para apurar se os benefícios eram fictícios. O 
INSS avaliou, por amostragem, alguns segurados e concluiu, com base 
nos elementos já apresentados, que os benefícios deveriam ser revistos 
(e. 15, procadm9, fl. 45). Determinou-se que cada Gerência Executiva 
realizasse a verificação, “montando-se dossiê com os documentos e as 
apurações necessárias à apuração” (e. 14, procadm9, fl. 47).

No caso dos autos, a Gerência Executiva de Guaporé foi comunicada 
para que fosse processada a revisão de inúmeros benefícios, incluído o 
da parte-autora (e. 01, procadm11, fl. 01). Pontualmente sobre a situação 
de Vitorino Trevisol, verifica-se que não foi realizada qualquer apuração 
ulterior sobre a existência concreta de fraude ou vínculo fictício. 
Pelo contrário, o benefício foi revisto de forma unilateral e com base 
apenas nos indícios extraídos da amostragem anteriormente realizada 
e da representação fiscal para fins penais. A decisão pela revisão deixa 
claro que não foram realizadas quaisquer outras diligências (e. 01, 
procadm11, fl. 07):
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“(...)
2. Verificou-se que o presente processo foi relacionado para revisão, conforme determi-

nação da auditoria constante do processo nº 35239.00288/1998-02. Determinou a auditoria 
que sejam excluídos do tempo de serviço os vínculos empregatícios mantidos com as em-
presas ‘Schulz Construções Ltda.’, ‘Schulz Comércio de Veículos Ltda.’ e ‘Brilhus Artefatos 
de Metais Ltda.’, com o consequente reenquadramento das contribuições previdenciárias 
efetuadas na condição de contribuinte individual nas classes de salário-base apropriadas.

3. Diante do exposto, deve-se efetuar a revisão do benefício conforme determinado 
pela auditoria, excluindo-se os vínculos empregatícios irregulares existentes e fazendo-se 
os reenquadramentos, caso necessários.”

Posteriormente, por meio dos elementos de prova carregados pela 
parte-autora, foi confirmado que a representação fiscal para fins penais 
deu causa a uma série de inquéritos e ações penais no âmbito criminal 
relacionados ao contexto de ilicitude das empresas do grupo Schulz. 
Das oito ações noticiadas, cinco já foram julgadas improcedentes em 
primeiro grau. Cito o exemplo de Claudio Girardi, segurado que consta 
na mesma planilha da parte-autora (e. 15, procadm9, fl. 08), denunciado 
com base nos mesmos elementos indiciários que acarretaram a revisão 
do benefício e absolvido na esfera penal em razão da ausência de 
comprovação da fraude. Na sentença absolutória, o juízo de primeiro 
grau apontou que não havia indicativos claros quanto à ausência de 
trabalho na empresa investigada (autos da apelação, e. 11, out13, fl. 04).

Esse delineamento fático é relevantíssimo para o deslinde da causa. 
Conforme já externei anteriormente, para que se proceda à reavaliação do 
processo administrativo, é indispensável que, além de novos elementos 
de fato, seja demonstrado pelo INSS que houve fraude ou, de algum 
modo, ilegalidade no ato de concessão da prestação previdenciária. Urge 
que se apresentem, no processo administrativo, elementos concretos e 
idôneos que confirmem o desvio, não bastando que haja meros indícios.

No caso concreto, não foi demonstrado que a parte-autora tenha 
realizado ato fraudulento para obter benefício previdenciário mais 
vantajoso. Não há, também, indicativos de má-fé. De fato, a tese de 
que o período de 01.03.1995 até 30.06.1995 seria fictício, sem a efetiva 
realização de atividade laborativa, não foi cabalmente demonstrada na 
esfera administrativa.

Como se pode perceber, a representação fiscal para fins penais e a 
documentação que a instrui, por si sós, não têm o condão de confirmar 
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que todos os vínculos de trabalho das empresas de Rui Schulz seriam 
fictícios. Até porque, como se verifica dos elementos de prova 
apresentados, as empresas estavam ativas e desenvolviam regularmente 
as suas atividades. Uma das obras realizadas foi, inclusive, de restauração 
da agência do INSS (e. 01, notafiscal7, fl. 03).

Nessa linha, a representação apenas confirma, com alta probabilidade, 
que houve um contexto de ilicitude favorecido pela legislação 
previdenciária da época e que ocasionou a concessão de diversos 
benefícios de forma fraudulenta. Ocorre que a auditoria realizada não 
apurou, dentre os inúmeros vínculos, quais seriam irregulares e quais 
estariam desprovidos de qualquer mácula. Vale o registro de que, no 
âmbito da construção civil, a existência de vínculos ocasionais e de 
curta duração não é incomum, o que afasta um potencial indicativo de 
fraude. Além disso, no caso da parte-autora, mesmo após o término do 
vínculo com a empresa investigada, ainda houve período posterior de 
contribuição – mais um indicativo da ausência concreta de fraude.

De fato, caberia a cada Gerência Executiva, após receber as 
informações da auditoria, proceder à apuração (e. 14, procadm9, fl. 47). 
Essa investigação individualizada permitiria identificar a existência de 
fraude e má-fé para cada benefício concedido sob suspeita. Não bastaria, 
portanto, proceder à imediata revisão sem qualquer outro elemento 
idôneo, como ocorreu com o segurado Vitorino Trevisol e talvez tantos 
outros (e. 01, procadm11, fl. 07).

As provas apresentadas em juízo também são favoráveis ao segurado.
Quanto à prova documental, não havendo qualquer demonstração 

ou comprovação de fraude na esfera administrativa, o que se percebe 
é que a documentação da parte-autora está regular: seu nome consta 
no livro de registro de empregados, na folha de pagamento, nas 
contribuições previdenciárias, na relação anual de informações sociais 
e, principalmente, na carteira de trabalho (e. 01, procadm13, fl. 10 e 
ss.). Ademais, conforme já apontado, há prova documental quanto ao 
regular exercício das atividades de construção desempenhadas pela 
empresa contratante (e. 01, notafiscal7).

Quanto à prova testemunhal, em depoimento pessoal, foi confirmada 
a atividade de mestre de obras (e. 49, audio2, 00:37) e detalhadas as 
atividades, bem como a forma de contratação (e. 49, audio2, 08:50). 
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Não há qualquer estranheza no fato de o autor não recordar quais eram 
seus colegas, já que a atividade foi desempenhada por pouco tempo e 
os fatos remontam há mais de vinte anos no passado. Também não se 
vislumbra inconsistência na prática de atividades diferentes, já que o 
próprio autor destacou que já trabalhara com pintura e reforma (e. 49, 
audio2, 01:10).

Concluo, à luz de todas as razões acima lançadas, que não houve a 
demonstração de fraude e má-fé na inclusão do período de 01.03.1995 
até 30.06.1995 no benefício previdenciário do segurado (NB nº 
42/104.315.085-1) e que, portanto, esse período deve ser considerado 
como atividade efetivamente laborada.

No mérito, é de se dar provimento ao recurso da parte-autora para 
reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.

O benefício previdenciário controvertido deve ser recalculado com 
a reinclusão do período indevidamente excluído (de 01.03.1995 até 
30.06.1995), e o débito lançado pelo INSS deve ser cancelado. Além 
disso, as parcelas indevidamente deduzidas devem ser restituídas com 
correção monetária e juros nos termos da Lei 11.960/09.

Honorários

Considerando a inversão do resultado da pretensão deduzida, 
modifico a verba sucumbencial.

Condeno o INSS ao pagamento de honorários de sucumbência. E, 
diante do trabalho adicional em grau recursal realizado, da importância 
e da complexidade da causa, nos termos do art. 85, § 2º e § 11, do 
CPC/15, os honorários advocatícios devem ser fixados de modo que 
a faixa inicial corresponda a 15% do valor da causa (art. 85, § 3º, I, 
CPC/15). Caso a condenação ou o proveito econômico, por ocasião 
da liquidação, supere a primeira faixa, o acréscimo deverá incidir na 
mesma proporção nas faixas mínimas e máximas subsequentes, na 
forma do art. 85, § 5º, do CPC/15.

Custas

O INSS é isento do pagamento das custas no Foro Federal (art. 
4º, I, da Lei nº 9.289/96) e na Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, 
devendo, contudo, pagar eventuais despesas processuais, como as 
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relacionadas a correio, publicação de editais e condução de oficiais de 
justiça (artigo 11 da Lei Estadual nº 8.121/85, com a redação da Lei 
Estadual nº 13.471/2010, já considerada a inconstitucionalidade formal 
reconhecida na ADI nº 70038755864, julgada pelo Órgão Especial do 
TJ/RS), isenções essas que não se aplicam quando demandado na Justiça 
Estadual do Paraná (Súmula 20 do TRF4), devendo ser ressalvado, 
ainda, que, no Estado de Santa Catarina (art. 33, parágrafo único, da 
Lei Complementar Estadual 156/97), a autarquia responde pela metade 
do valor.

Tutela específica

Considerando os termos do art. 497 do CPC/2015, que repete 
dispositivo constante do art. 461 do Código de Processo Civil/1973, e o 
fato de que, em princípio, a presente decisão não está sujeita a recurso 
com efeito suspensivo (Questão de Ordem na AC nº 2002.71.00.050349-
7/RS – rel. p/ acórdão Des. Federal Celso Kipper, julgado em 09.08.2007 
– 3ª Seção), o presente julgado deverá ser cumprido de imediato quanto 
à revisão do benefício postulado, no prazo de 45 dias.

Dispositivo

Frente ao exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte-
autora, nos termos da fundamentação.
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APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA
Nº 5038261-15.2015.4.04.7100/RS

Relatora: A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz

Apelante: Ministério Público Federal
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS

EMENTA

Ação civil pública. Previdenciário. Legitimidade do MPF. 
Aposentadoria por idade híbrida. Art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91. 
Implemento das condições como trabalhador urbano ou rural. 
Contribuições sobre o período rural. Inexigibilidade para fins de 
benefício.

1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em 
juízo, por ação civil pública, dos direitos e interesses individuais 
homogêneos, quando impregnados de relevante natureza social, como 
sucede com os direitos previdenciários. Precedentes do STF e do STJ.

2. Seja qual for a predominância do labor misto no período de 
carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do implemento do 
requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem 
direito à aposentadoria por idade híbrida ou mista, observando-se as 
idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 e o cumprimento do 
tempo equivalente à carência, com a utilização de labor urbano ou rural.

3. O tempo de labor rural anterior à Lei 8.213/91 pode ser 
computado para fins de obtenção da aposentadoria por idade híbrida, 
independentemente do recolhimento de contribuições.

4. Em se tratando de danos de alcance nacional a direitos individuais 
homogêneos, a sentença proferida nesta ação civil pública terá alcance 
sobre todo o território nacional. Precedentes do Superior Tribunal de 
Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia 5ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, 
por unanimidade, dar provimento à apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
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presente julgado.
Porto Alegre, 19 de maio de 2017.
Juíza Federal Taís Schilling Ferraz, Relatora.

RELATÓRIO

A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz: Trata-se de 
ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal tendo por 
objetivo compelir o INSS, ao examinar a viabilidade da concessão do 
benefício de aposentadoria por idade híbrida de que trata o art. 48, § 
3º, da Lei nº 8.213/91, a considerar, inclusive para fim de carência, o 
tempo de serviço rurícola exercido anteriormente a 11/1991, bem como 
a conceder o referido benefício independentemente da natureza, urbana 
ou rural, do último labor desenvolvido pelo segurado, seja à época do 
preenchimento dos requisitos legais, seja à época de seu requerimento. 
Postula, ainda, a fixação de multa diária no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais), a ser revertida para o Fundo de Defesa dos Direitos Difusos, 
em caso de descumprimento de eventual sentença de procedência.

O magistrado a quo julgou improcedente o pedido, por entender 
adequada à legislação vigente e à Constituição Federal a interpretação 
atribuída pela autarquia previdenciária aos parágrafos do art. 48 da Lei 
nº 8.213/91, pelo que é vedado tanto o aproveitamento do tempo de 
labor rurícola prestado anteriormente a 11/1991 para fins de carência 
quanto a concessão da aposentadoria por idade híbrida a segurado 
que, ao tempo do preenchimento dos requisitos legais ou à época do 
requerimento administrativo, exerça labor urbano.

Apela o Ministério Público Federal, sustentando que a interpretação 
literal do § 3º do art. 48 da Lei nº 8.213/91 evidencia-se inadequada, 
pois ofende a Constituição Federal, demandando tal dispositivo, 
portanto, interpretação sistemática a fim de lhe atribuir conteúdo que 
atenda aos princípios informadores da Carta Magna. Alega, também, 
que a Constituição Federal estabelece a equivalência de prestações 
previdenciárias a segurados urbanos e rurais e, ainda que esse princípio 
não implique a necessidade de prestações previdenciárias idênticas 
aos segurados rurais e urbanos, a atual interpretação do INSS redunda 
em flagrante violação à isonomia garantida a diferentes categorias de 
trabalhadores. Ainda, defende o parquet que o movimento migratório 
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dos trabalhadores rurícolas não os exclui de posição de vulnerabilidade 
social, bem como que a impossibilidade legal de cômputo para fins de 
carência do labor rural prestado anteriormente a 11/1991 limita-se à 
concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, 
não atingindo, assim, a aposentadoria por idade híbrida. Por fim, 
sustenta que o pleito formulado encontra abrigo em entendimento já 
pacificado pelo STJ.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte para julgamento 
do apelo.

Nesta instância, houve parecer do Ministério Público pelo provimento 
do apelo. Afirmou o parquet que o reconhecimento da possibilidade de 
concessão da aposentadoria por idade híbrida independentemente da 
natureza, rural ou urbana, do último labor exercido anteriormente ao 
preenchimento dos requisitos legais ou do requerimento administrativo 
mostra-se adequado à atual realidade de crescente migração do meio 
rural ao urbano, não havendo restrição legal ao cômputo do labor 
campesino exercido anteriormente a 11/1991 para fins de carência no 
caso do benefício de aposentadoria por idade híbrida.

Este é o relatório.

VOTO

A Exma. Sra. Juíza Federal Taís Schilling Ferraz:

Preliminarmente

Reporto-me à análise trazida na sentença, quanto à admissibilidade 
da ação civil pública e à legitimidade do Ministério Público Federal para 
a defesa de direitos individuais homogêneos de natureza previdenciária:

“Inicialmente, é importante registrar, de ofício, que as jurisprudências do STF e do STJ 
reconhecem a legitimidade ativa do MPF para a propositura de ação civil pública pertinente 
a benefícios previdenciários:

‘Agravo regimental no recurso extraordinário. Ação civil pública. Interesses indivi-
duais homogêneos de relevância social. Legitimidade ativa do Ministério Público para 
seu ajuizamento reconhecida. 1. Em ações civis públicas em que se discutem interesses 
individuais homogêneos, dotados de grande relevância social, reconhece-se a legitimidade 
ativa do Ministério Público para seu ajuizamento. 2. Jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal pacífica, nesse sentido. 3. Agravo regimental não provido.’ (STF, RE 475.010 AgR, 
relator(a): Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 02.08.2011, DJe-187, divulg. 
28.09.2011, public. 29.09.2011)
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‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO 
ESPECIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. RELEVANTE INTERESSE SOCIAL. OMISSÃO 
VERIFICADA. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA 
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A jurisprudência desta Corte fir-
mou entendimento no sentido de que o Ministério Público detém legitimidade processual 
para propor ação civil pública que trate de matéria previdenciária, em face do relevante 
interesse social envolvido. Precedentes. 2. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos 
modificativos, para negar provimento ao recurso especial.’ (STJ, EDcl no AgRg no REsp 
1.064.075/RS, rel. Ministra Alderita Ramos de Oliveira [desembargadora convocada do 
TJ/PE], Sexta Turma, julgado em 02.04.2013, DJe 12.04.2013)

‘PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MI-
NISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. DIREITOS INDIVIDUAIS 
HOMOGÊNEOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. De 
acordo com a jurisprudência atual desta Corte, o Ministério Público tem legitimidade ativa 
para propor ação judicial que vise à defesa de direitos individuais homogêneos, tendo em 
vista o relevante interesse social na causa. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ 
(STJ, AgRg no REsp 1.174.005/RS, rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta 
Turma, julgado em 18.12.2012, DJe 01.02.2013)

Via de consequência, as Cortes Superiores admitem a veiculação da matéria previden-
ciária na ação civil pública, ainda que não expressamente elencada no artigo 1º da Lei nº 
7.347/1985.

E, uma vez que as causas de pedir são eminentemente de natureza constitucional, 
convém enfrentar a polêmica do manejo da ação civil pública para o exercício do controle 
de constitucionalidade.

Nesse sentido, a jurisprudência do STF assentou as seguintes balizas:
(i) não é cabível a ação civil pública que tenha por objeto a declaração de inconstitucio-

nalidade frente à Constituição da República, pois o efeito erga omnes, típico dessa demanda, 
significaria a usurpação da competência privativa do STF para o controle concentrado de 
constitucionalidade: RE 503.630 AgR, relator Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado 
em 20.08.2013, acórdão eletrônico, DJE-181, divulg. 13.09.2013, public. 16.09.2013, e Rcl 
1.503, relator Min. Carlos Velloso, relator p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, 
julgado em 17.11.2011, DJe-029, divulg. 09.02.2012, public. 10.02.2012;

(ii) admite-se, na ação civil pública, o exame incidenter tantum da inconstitucionali-
dade de lei ou ato normativo federal ou estadual, a fim de dirimir a pretensão veiculada na 
inicial pertinente a um bem da vida, ou seja, a providência última almejada, e não a simples 
declaração de inconstitucionalidade: RE 372.571 AgR, relator Min. Ayres Britto, Segunda 
Turma, julgado em 27.03.2012, acórdão eletrônico, DJE-081, divulg. 25.04.2012, public. 
26.04.2012, e RE 645.508 AgR, relatora Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 
22.11.2011, acórdão eletrônico, DJE-235, divulg. 12.12.2011, public. 13.12.2011.

Para aplicar esse entendimento com exatidão nos casos concretos, devem ser empregados 
os critérios expostos em outros acórdãos da Corte Constitucional, a saber:

(i) haverá usurpação da competência do STF se a causa de pedir limitar-se à arguição 
de inconstitucionalidade e o pedido restringir-se à declaração da inconstitucionalidade: AI 
557.291 AgR, relator Min. Ayres Britto, Segunda Turma, julgado em 28.09.2010, DJe-248, 
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divulg. 16.12.2010, public. 17.12.2010;
(ii) haverá simples exercício da competência do juízo de primeiro grau para o controle 

difuso da constitucionalidade de lei ou ato normativo quando isso ‘figurar como antecedente 
lógico-jurídico dos pedidos condenatórios ao depois formulados’: Rcl 1.897 AgR, relator 
Min. Cezar Peluso (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2010, DJe-020, divulg. 
31.01.2011, public. 01.02.2011.

Pois bem, na presente ação civil pública, o MPF deduziu o pedido condenatório para que 
o INSS adote determinadas condutas no processamento administrativo dos requerimentos 
de aposentadoria por idade mista ou híbrida, tendo invocado a inconstitucionalidade do 
tratamento discriminatório atual apenas como causa de pedir. Assim, a hipótese ajusta-se 
perfeitamente aos julgados do STF que autorizam o manejo da ação civil pública, sendo a in-
constitucionalidade analisada incidenter tantum, sem usurpar a competência daquela Corte.”

Desenvolveu-se na doutrina e na jurisprudência o entendimento 
de que direitos individuais homogêneos com relevante alcance social 
poderiam ser tutelados pela via da ação coletiva e que o Ministério 
Público estaria para tanto legitimado por incidência direta do art. 127 da 
Constituição Federal, que, dentre as funções institucionais do Parquet, 
incluiu a defesa de interesses sociais.

Aí se inserem não apenas os interesses sociais de natureza difusa e 
coletiva, como também os subjetivamente titularizáveis.

Os fundamentos adotados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo 
Superior Tribunal de Justiça para a identificação de tal legitimidade ativa, 
embora não sejam totalmente equivalentes, partem de um pressuposto 
comum: se os direitos individuais homogêneos que se pretende defender 
pela via coletiva estiverem impregnados de relevância social, estará 
autorizado o Ministério Público ao manejo da ação civil pública.

Confira-se o entendimento do STF:
“DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. SEGURADOS DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL. CERTIDÃO PARCIAL DE TEMPO DE SERVIÇO. RECUSA DA AUTAR-
QUIA PREVIDENCIÁRIA. DIREITO DE PETIÇÃO E DIREITO DE OBTENÇÃO DE 
CERTIDÃO EM REPARTIÇÕES PÚBLICAS. PRERROGATIVAS JURÍDICAS DE 
ÍNDOLE EMINENTEMENTE CONSTITUCIONAL. EXISTÊNCIA DE RELEVANTE 
INTERESSE SOCIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMAÇÃO ATIVA DO MINIS-
TÉRIO PÚBLICO. A FUNÇÃO INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO 
‘DEFENSOR DO POVO’ (CF, ART. 129, II). DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO 
DE AGRAVO IMPROVIDO. – O direito à certidão traduz prerrogativa jurídica, de extração 
constitucional, destinada a viabilizar, em favor do indivíduo ou de uma determinada cole-
tividade (como a dos segurados do sistema de previdência social), a defesa (individual ou 
coletiva) de direitos ou o esclarecimento de situações. – A injusta recusa estatal em fornecer 
certidões, não obstante presentes os pressupostos legitimadores dessa pretensão, autorizará 
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a utilização de instrumentos processuais adequados, como o mandado de segurança ou a 
própria ação civil pública. – O Ministério Público tem legitimidade ativa para a defesa, em 
juízo, dos direitos e interesses individuais homogêneos, quando impregnados de relevante 
natureza social, como sucede com o direito de petição e o direito de obtenção de certidão 
em repartições públicas. Doutrina. Precedentes.” (RE 472.489 AgR, relator(a): Min. Celso 
de Mello, Segunda Turma, julgado em 29.04.2008, DJe-162, divulg. 28.08.2008, public. 
29.08.2008, Ement. vol-02330-04, PP-00811, RTJ vol-00205-03, PP-01413, RT v. 97, n. 878, 
2008, p. 125-130, LEXSTF v. 30, n. 358, 2008, p. 322-333, RMP n. 37, 2010, p. 257-265)

Plenamente admissível, pois, a via processual eleita, e presente a 
legitimidade ativa do Ministério Público Federal.

Mérito

Trata-se de decidir se é possível a concessão de aposentadoria 
por idade, prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, conhecida como 
aposentadoria por idade híbrida ou mista, no valor de um salário 
mínimo, computando-se períodos de atividade como trabalhador rural 
e urbano, independentemente de ser a última atividade desenvolvida no 
meio urbano ou no contexto rural.

Discute-se, ainda, sobre a possibilidade de cômputo do labor 
campesino anterior à Lei 8.213/91, independentemente de contribuições, 
para a totalização do tempo necessário à obtenção do referido benefício.

O pedido formulado na inicial identifica-se ao já decidido pelo 
Superior Tribunal de Justiça ao julgar diversos recursos especiais sobre 
o tema.

Ambas as turmas daquele Tribunal Superior firmaram entendimento 
pela possibilidade de concessão do benefício, nos moldes requeridos na 
inicial, como se observa das decisões a seguir ementadas:

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA HÍBRIDA POR IDADE. ART. 48, § 3º, 
DA LEI 8.213/91. EXEGESE. MESCLA DOS PERÍODOS DE TRABALHO URBANO 
E RURAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE RURAL NO MOMENTO QUE ANTECEDE 
O REQUERIMENTO. DESNECESSIDADE. CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO 
RURAL ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI 8.213/91 PARA FINS DE CARÊNCIA. 
POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. DESNECESSIDADE DE REEXAME DO ACERVO 
FÁTICO-PROBATÓRIO.

1. O INSS interpôs recurso especial aduzindo que a parte ora recorrida não se enquadra 
na aposentadoria por idade prevista no art. 48, § 3º, da Lei 8.213/1991, pois, por ocasião do 
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, era trabalhadora urbana, 
sendo a citada norma dirigida a trabalhadores rurais. Aduz ainda que o tempo de serviço 
rural anterior à Lei 8.213/1991 não pode ser computado como carência.
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2. O § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991 (com a redação dada pela Lei 11.718/2008) dispõe: 
‘§ 3º Os trabalhadores rurais de que trata o § 1º deste artigo que não atendam ao disposto 
no § 2º deste artigo, mas que satisfaçam essa condição, se forem considerados períodos de 
contribuição sob outras categorias do segurado, farão jus ao benefício ao completarem 65 
(sessenta e cinco) anos de idade, se homem, e 60 (sessenta) anos, se mulher’.

3. Do contexto da Lei de Benefícios da Previdência Social se constata que a inovação 
legislativa trazida pela Lei 11.718/2008 criou forma de aposentação por idade híbrida de 
regimes de trabalho, contemplando aqueles trabalhadores rurais que migraram temporária 
ou definitivamente para o meio urbano e que não têm período de carência suficiente para a 
aposentadoria prevista para os trabalhadores urbanos (caput do art. 48 da Lei 8.213/1991) 
e para os rurais (§§ 1º e 2º do art. 48 da Lei 8.213/1991).

4. Para fins do aludido benefício, em que são considerados no cálculo tanto o tempo 
de serviço urbano quanto o de serviço rural, é irrelevante a natureza do trabalho exercido 
no momento anterior ao requerimento da aposentadoria.

5. O tempo de serviço rural anterior ao advento da Lei 8.213/91 pode ser computado 
para fins da carência necessária à obtenção da aposentadoria híbrida por idade, ainda 
que não tenha sido efetivado o recolhimento das contribuições.

6. Em conformidade com os precedentes desta Corte, ‘seja qual for a predominância 
do labor misto no período de carência ou o tipo de trabalho exercido no momento do 
implemento do requisito etário ou do requerimento administrativo, o trabalhador tem 
direito a se aposentar com as idades citadas no § 3º do art. 48 da Lei 8.213/1991, desde 
que cumprida a carência com a utilização de labor urbano ou rural’ (STJ, AgRg no 
REsp 1.497.086/PR, rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 06.04.2015. 
Corroborado pelo STJ, AgRg no REsp 1.565.214/PR, rel. Ministro Humberto Martins, 
Segunda Turma, julgado em 23.02.2016, DJe 02.03.2016).

7. A instância de origem reconheceu o cumprimento dos requisitos exigidos para con-
cessão da aposentadoria híbrida. Promover a modificação do entendimento proclamado 
ensejará o reexame do acervo fático-probatório, óbice constante na Súmula 7/STJ.

8. Recurso especial não provido.” (REsp 1.645.790/RS, rel. Ministro Herman Benjamin, 
Segunda Turma, julgado em 21.02.2017, DJe 25.04.2017)

“PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APOSEN-
TADORIA POR IDADE HÍBRIDA. DIREITO AO BENEFÍCIO MEDIANTE SOMA DO 
TEMPO DE SERVIÇO RURAL COM TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO VERTIDO SOB 
OUTRAS CATEGORIAS DE SEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 48, § 3º, DA 
LEI 8.213/91. RAZÕES DO AGRAVO REGIMENTAL DISSOCIADAS DA DECISÃO 
AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. AGRAVO INTERNO DO INSS A QUE SE NEGA 
PROVIMENTO.

1. Verifica-se, de início, que os argumentos apresentados pela autarquia, acerca da 
necessidade de comprovação do exercício de atividade laboral no período imediatamente 
anterior ao requerimento administrativo, referem-se às ações em que se discute a concessão 
de aposentadoria rural.

2. Ocorre que se encontram dissociados das razões da decisão agravada, que analisou o 
direito à aposentadoria por idade, mediante a mescla de períodos trabalhados em atividade 
rural, mais remotos, e urbana, mais recentes, o que atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. A jurisprudência desta Corte consolidou o entendimento de que é possível a concessão 
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de aposentadoria por idade para qualquer espécie de segurado mediante a contagem de 
períodos de atividade, como segurado urbano ou rural, com ou sem a realização de contri-
buições facultativas de segurado especial. Não constitui óbice à concessão do benefício o 
fato de que a última atividade exercida pelo segurado, no período imediatamente anterior 
ao requerimento do benefício ou ao implemento da idade mínima, não tenha sido de natu-
reza agrícola. Precedentes: REsp 1.476.383/PR, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 08.10.2015; 
AgRg no REsp 1.531.534/SC, rel. Min. Humberto Martins, DJe 30.06.2015; AgRg no REsp 
1.477.835/PR, rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 20.05.2015; AgRg no REsp 1.479.972/RS, 
rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.05.2015; e AgRg no REsp 1.497.086/PR, rel. Min. Herman 
Benjamin, DJe 06.04.2015.

4. Agravo interno do INSS a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1.472.235/RS, 
rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20.09.2016, DJe 
06.10.2016)

A decisão, como visto, enquadra-se perfeitamente à questão 
controvertida nestes autos, merecendo acolhimento, assim, o pedido 
formulado. Deve-se reconhecer o direito à aposentadoria por idade 
híbrida, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, ao segurado que 
implemente a idade e o tempo de trabalho urbano e rural ali previstos, 
independentemente de a última atividade ser urbana ou rural, e 
independentemente do recolhimento de contribuições sobre o período 
de atividade como trabalhador rural.

Impõe-se assentar, ainda, que essa possibilidade de aposentadoria 
não implica desequilíbrio atuarial. Além de ser exigida idade mínima 
equivalente à da aposentadoria urbana por idade, são computados 
períodos de trabalho em que houve contribuição, justamente por terem 
sido desenvolvidos no meio urbano, o que não ocorre no caso da 
aposentadoria por idade rural do segurado especial ou do boia-fria, para 
a qual não concorre a necessidade de qualquer custeio pelo segurado. O 
valor a ser pago, ademais, diferentemente de uma aposentadoria urbana 
por idade, será de apenas um salário mínimo.

É de ser, pois, acolhido o pedido inicial, assegurando-se aos 
substituídos que se enquadrem nas condições previstas no art. 48, § 3º, 
da Lei 8.213/91, tal como aqui interpretadas, o direito à aposentadoria 
rural por idade sob a modalidade híbrida, independentemente de qual 
tenha sido a última atividade profissional desenvolvida – rural ou 
urbana – ao tempo do requerimento administrativo ou do implemento 
dos requisitos, e independentemente de contribuições, relativamente ao 
tempo de atividade como trabalhador rural.
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Os efeitos da presente decisão, conforme requerido à inicial, 
alcançarão todos os segurados que, no país, atendam aos pressupostos 
do art. 48, § 3º, da Lei 8.213/91, nas condições aqui explicitadas. 
Trata-se de reconhecer direitos individuais homogêneos titulados por 
segurados residentes em qualquer parte do país, para o que a subseção 
judiciária da capital está autorizada a prover e, em consequência, os 
Tribunais Regionais Federais. Não há confundir efeitos da sentença e 
alcance da coisa julgada com competência, que, ademais, na ação civil 
pública, é funcional, regendo-se pelo local e pela extensão do dano.

Adota-se, aqui, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos 
recursos especiais representativos de controvérsia nos 1.243.887/PR e 
1.247.150/PR, em que restou consignado, em interpretação sistemática 
do art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, que, em se tratando de danos 
de alcance nacional a direitos individuais homogêneos, a sentença 
proferida em ação civil pública terá alcance sobre todo o território 
nacional.

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação.
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DIREITO PROCESSUAL CIVIL
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RECLAMAÇÃO (CORTE ESPECIAL)
Nº 5007551-98.2017.4.04.0000/SC

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

Reclamante: Maria Rozane da Silva Farias
Advogado: Dr. Silvio Schmidt

Beneficiário: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
MPF: Ministério Público Federal

EMENTA

Reclamação. Decisões em demanda previdenciária dos Juizados 
Especiais Federais. Alegação de descumprimento de acórdão proferido 
em arguição de inconstitucionalidade da Corte Especial deste TRF4R. 
Inadequação da via escolhida. Não conhecimento.

O Código de Processo Civil/15 passou a regular a reclamação, nos 
arts. 988 a 993, consolidando-a como instituto de direito processual 
civil, ampliando as hipóteses de cabimento em relação ao texto 
constitucional. Doutrina abalizada defende sua constitucionalidade. De 
qualquer modo, o texto processual é aplicável, pois em pleno vigor.

Alegação pela reclamante de desrespeito e afronta, pelas decisões 
proferidas no âmbito do Juizado Especial Federal e, mais especificamente, 
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da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina (Procedimento Comum do 
JEF nº 5002794-14.2016.404.7205), ao que fora decidido pela Corte 
Especial deste Tribunal, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 
5012935-13.2015.404.0000/TRF, que excluiu a incidência do fator 
previdenciário do cálculo de aposentadoria por tempo de contribuição 
diferenciada dos professores.

Sem adentrar no mérito, verifica-se não se ajustar a via escolhida 
em qualquer das hipóteses previstas na CF e no art. 988 do CPC/15. 
Isso porque a reclamação visa a preservar a competência do Tribunal 
e a garantir a autoridade de suas decisões, garantir a observância de 
enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal 
Federal em controle concentrado de constitucionalidade, bem como 
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de IRDR ou 
de incidente de assunção de competência.

Observe-se que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, 
previsto nos arts. 948 a 950 do CPC/15, julgado na Corte Especial e 
em controle difuso, não se encontra elencado nas hipóteses previstas 
no art. 988 do CPC/15. De outra banda, a necessidade de observância 
da orientação do Órgão Especial dá-se em relação aos juízes que 
estiverem vinculados ao respectivo tribunal, nos termos do art. 927, 
inc. V, do CPC/15. Não há obrigatoriedade de observância pelos juízes 
dos JEFs ao que for decidido pelos Tribunais Regionais Federais, em 
face de aqueles possuírem regras próprias de competência e estes não 
se constituírem em suas instâncias revisionais.

Em síntese, a reclamação pressupõe o descumprimento de uma 
decisão específica, oriunda do tribunal perante o qual seja interposta, 
que envolva as figuras do reclamante e do reclamado. No caso, não há 
decisão vinculante da Corte Especial do TRF4 descumprida. Isso porque 
a arguição de inconstitucionalidade foi suscitada incidentalmente em 
outro processo judicial, com partes diversas, e não no processo originário 
desta reclamação. O acórdão da Corte Especial deste Tribunal tido por 
desrespeitado revela-se apenas como precedente jurisprudencial de 
observância não obrigatória no âmbito dos juizados, o que inviabiliza a 
pretensão deduzida.

Conclui-se pelo descabimento da reclamação, uma vez que não há 
decisão desta Corte a ser resguardada nem cuja autoridade esteja sendo 
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desrespeitada.
Deferida a assistência judiciária gratuita à reclamante. Não 

conhecimento da reclamação, em face da inadequação da via escolhida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª 
Região, por unanimidade, deferir a assistência judiciária gratuita à 
reclamante e não conhecer da reclamação, nos termos do relatório, 
votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do 
presente julgado.

Porto Alegre, 27 de abril de 2017.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Trata-se de reclamação apresentada por Maria Rozane da Silva Farias, 
com fulcro nos arts. 988 e seguintes do CPC/15, contra sentença 
de improcedência, prolatada em demanda previdenciária no JEF 
(Procedimento Comum do JEF nº 5002794-14.2016.404.7205), que 
objetivava a exclusão do fator previdenciário no cálculo da RMI de sua 
aposentadoria de professor (evento 3 – SENT1 – processo originário), 
a qual restou confirmada pela 1ª Turma Recursal de Santa Catarina 
(evento 15 – processo originário) e cujo incidente de uniformização 
de jurisprudência por ela proposto para a TNU dos JEFs teve seu 
seguimento negado, com base na Questão de Ordem nº 13 da TNU 
(“Não cabe pedido de uniformização, quando a jurisprudência da Turma 
Nacional de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais 
Federais se firmou no mesmo sentido do acórdão recorrido”) (evento 
37 – DESPADEC1 – processo originário).

A reclamante sustenta, em síntese, que as decisões suprarreferidas, 
ao assentarem, em todas as instâncias do Juizado Especial Federal, 
o entendimento de incidência do fator previdenciário no cálculo da 
aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada dos professores, 
violaram frontalmente a autoridade de julgado deste Tribunal adotado 
como solução no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 
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nº 5012935-13.2015.404.0000. Refere que nesse incidente, 
transitado em julgado em 21.10.2016, decidiu-se, por maioria, pela 
inconstitucionalidade do inciso I do artigo 29 da Lei nº 8.213/91, sem 
redução de texto, e dos incisos II e III do § 9º do mesmo dispositivo 
legal, com redução de texto, em relação aos professores que atuam 
na educação infantil e no ensino fundamental e médio, excluindo-se, 
por conseguinte, a incidência do fator previdenciário do cálculo de 
aposentadoria por tempo de contribuição diferenciada dos professores.

Ressalta que a inconstitucionalidade declarada pela Corte Especial 
deste Tribunal, nos termos do que dispõe o art. 97 da CF, vincula os 
demais órgãos julgadores do Tribunal e, por conseguinte, devem ser 
cassadas as decisões prolatadas na demanda originária nº 5002794-
14.2016.404.7205, com observância do teor do julgamento do Incidente 
de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-13.2015.404.0000, 
ou seja, não deve incidir a aplicação do fator previdenciário no cálculo 
de aposentadoria por tempo de contribuição da autora, ora reclamante.

Ao final, alegando flagrante descumprimento da determinação 
judicial no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade nº 5012935-
13.2015.404.0000 e visando garantir a autoridade do acórdão deste 
Tribunal, requer: a) a concessão de assistência judiciária gratuita, em 
face de não ter condições de arcar com os custos do processo e dado 
o caráter alimentar da natureza da causa, bem como pelo fato de já ter 
sido deferida na demanda originária; b) a observância do estabelecido 
nos arts. 989 e 991, ambos do CPC/15; c) a procedência da presente 
reclamação.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Preliminarmente, sobre a postulada concessão do benefício da assistência 
judiciária gratuita, pelo exame dos autos e dadas as peculiaridades do 
caso em tela, tenho por evidenciada a impossibilidade da reclamante de 
suportar os custos do processo.

Assim, no tópico, defiro a assistência judiciária à requerente, com 
fulcro nos arts. 98 e 99, § 3º, do CPC/15.

A reclamação, cuja natureza jurídica não é de recurso, de ação nem 
de incidente processual, situa-se no direito constitucional do direito de 
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petição previsto no art. 5º, inciso XXXIV, da CF (STF, ADI 2.212/CE) e 
objetiva a preservação da competência do Tribunal, bem como a garantia 
da autoridade de suas decisões e de sua jurisprudência consolidada.

Sua origem remonta à jurisprudência do STF, mas a previsão tem 
assento na Constituição Federal em relação tanto ao Supremo Tribunal 
Federal quanto ao Superior Tribunal de Justiça, conforme normas 
constitucionais abaixo descritas:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Cons-
tituição, cabendo-lhe:

I – processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de 

suas decisões;”
“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante 

decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitu-
cional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vin-
culante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta 
e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou 
cancelamento, na forma estabelecida em lei. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, 
de 2004) (Vide Lei nº 11.417, de 2006)

(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou 

que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal, que, jul-
gando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, 
e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o 
caso. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004)”

“Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça:
I – processar e julgar, originariamente:
(...)
f) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de 

suas decisões;”

Consoante orientação jurisprudencial consolidada pelo Supremo 
Tribunal Federal,
“o cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido 
nos estritos limites das normas de regência, que só a concebem para preservação da compe-
tência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF/88), bem 
como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, 
§ 3º, CF/88).” (STF, Pleno, AGREG na Reclamação nº 8.273, rel. Min. Teori Zavascki)

Nessa linha, dispõe o artigo 156 e seguintes de seu Regimento 
Interno, in verbis:
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“Art. 156. Caberá reclamação do Procurador-Geral da República, ou do interessado na 
causa, para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões.”

No regime anterior ao CPC, a reclamação também era viável 
no TSE e no STM e, a despeito de frequentemente constituições 
estaduais preverem a reclamação como instituto, a possibilidade de 
sua apresentação em outros tribunais causou polêmica por algum 
tempo, sendo levado o tema ao STF, que culminou por assentar a 
constitucionalidade de tais reclamações no caso de haver previsão na 
respectiva constituição estadual (STF, ADI 2.212/CE, Sessão Plenária, 
rel. Min. Ellen Gracie, j. 02.10.2013, DJ 14.11.2003).

Por sua vez, o Código de Processo Civil/15 passou a regular a 
reclamação, consolidando-a como instituto de direito processual civil, 
ampliando as hipóteses de cabimento em relação ao texto constitucional 
e à Lei de Recursos, onde tinha igualmente previsão (Lei nº 8.038, 
de 28.05.1990 – arts. 13 a 18, revogados pela Lei nº 13.105/15), nos 
seguintes termos:

“CAPÍTULO IX
DA RECLAMAÇÃO
Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I – preservar a competência do tribunal;
II – garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo 

Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei 
nº 13.256, de 2016) (Vigência)

IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de re-
solução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação 
dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento 
compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se 
pretenda garantir.

§ 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente 
do tribunal.

§ 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo 
principal, sempre que possível.

§ 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica 
e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.

§ 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 

13.256, de 2016) (Vigência)
II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com 
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repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extra-
ordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído 
pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)

§ 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida 
pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.

Art. 989. Ao despachar a reclamação, o relator:
I – requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impug-

nado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias;
II – se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar 

dano irreparável;
III – determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 

(quinze) dias para apresentar a sua contestação.
Art. 990. Qualquer interessado poderá impugnar o pedido do reclamante.
Art. 991. Na reclamação que não houver formulado, o Ministério Público terá vista do 

processo por 5 (cinco) dias, após o decurso do prazo para informações e para o oferecimento 
da contestação pelo beneficiário do ato impugnado.

Art. 992. Julgando procedente a reclamação, o tribunal cassará a decisão exorbitante de 
seu julgado ou determinará medida adequada à solução da controvérsia.

Art. 993. O presidente do tribunal determinará o imediato cumprimento da decisão, 
lavrando-se o acórdão posteriormente.”

Quanto ao fato de o novo CPC ter aumentado os casos de reclamação 
em relação à Constituição Federal, doutrina abalizada defende sua 
constitucionalidade ao argumento de as hipóteses consistirem, ao menos 
em relação ao STF, em um desdobramento da garantia de autoridade 
das decisões daquele Tribunal e de nada impedir que o instituto seja 
aplicável a outras situações e tribunais, já que há mera indicação no 
texto constitucional da via de impugnação adequada.

Some-se a isso o fato de o texto processual estar em pleno vigor e 
não ter sido vetado ou alterado quando do início de vigência do novo 
CPC, de modo que plenamente aplicável aos casos que nele possam ser 
enquadrados.

No caso em apreço, a reclamante alega desrespeito e afronta, pelas 
decisões proferidas no âmbito do Juizado Especial Federal e, mais 
especificamente, da 1ª Turma Recursal de Santa Catarina (Procedimento 
Comum do JEF nº 5002794-14.2016.404.7205), ao que fora decidido 
pela Corte Especial deste Tribunal na Arguição de Inconstitucionalidade 
nº 5012935-13.2015.404.0000/TRF.

Entretanto, sem adentrar no mérito, verifica-se não se ajustar a 
via escolhida em qualquer das hipóteses previstas na Constituição 
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Federal e no art. 988 do CPC/15. Isso porque a reclamação visa a 
preservar a competência do Tribunal e a garantir a autoridade de suas 
decisões, garantir a observância de enunciado de súmula vinculante 
e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado 
de constitucionalidade, bem como garantir a observância de acórdão 
proferido em julgamento de IRDR ou de incidente de assunção de 
competência.

Observe-se que o incidente de arguição de inconstitucionalidade, 
previsto nos arts. 948 a 950 do CPC/15, julgado na Corte Especial e 
em controle difuso, não se encontra elencado nas hipóteses previstas 
no art. 988 do CPC/15. Somente há em seu inciso IV previsão para 
garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de 
incidentes de resolução de demandas repetitivas (IRDR) ou de assunção 
de competência, mas não em relação ao incidente de arguição de 
inconstitucionalidade.

Ademais, a necessidade de observância da orientação do Órgão 
Especial dá-se em relação aos juízes que estiverem vinculados ao 
respectivo tribunal, nos termos do art. 927, inc. V, do CPC/15, verbis:

“Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I – as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucio-

nalidade;
II – os enunciados de súmula vinculante;
III – os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas 

repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV – os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional 

e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V – a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados.”

Não há obrigatoriedade de observância pelos juízes dos JEFs ao que 
for decidido pelos Tribunais Regionais Federais, em face de aqueles 
possuírem regras próprias de competência e estes não se constituírem 
em suas instâncias revisionais. Com efeito, a Lei 10.259/01, com 
fundamento no art. 98 da CF, não contempla qualquer hipótese de 
submissão, sob o aspecto jurisdicional, das decisões dos Juizados 
Especiais Federais aos Tribunais Regionais Federais.

E, especificamente nos termos do inciso II do art. 988 do CPC/15, 
“garantir a autoridade das decisões do tribunal”, tem-se como 
pressuposto a necessária presença de uma decisão prolatada por este 
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Tribunal Regional Federal da 4ª Região em relação ao caso verificado 
nos autos principais que tenha sido descumprida pelo órgão jurisdicional 
a ele vinculado.

Em síntese, a reclamação pressupõe o descumprimento de uma 
decisão específica, oriunda do tribunal perante o qual seja interposta, 
que envolva as figuras do reclamante e do reclamado.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIO-

NAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. FUNDAMEN-
TOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 182/STJ. 
AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. A reclamação constitucional, prevista nos arts. 105, 
I, f, da CF e 187 do RISTJ, tem a finalidade de fazer cumprir decisão prolatada em caso 
concreto, bem como de preservar a competência desta Corte Superior, não sendo cabível 
como sucedâneo recursal. Precedente. 2. É inviável o agravo interno que deixa de atacar 
especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula nº 182/STJ). 3. Agravo interno 
não conhecido.” (AgInt na Rcl 31.647/DF, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda 
Seção, julgado em 22.06.2016, DJe 30.06.2016)

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. 1. ART. 105, I, f, DA CONSTITUI-
ÇÃO FEDERAL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO STJ NÃO CONSTATADO. 
2. RESOLUÇÃO STJ Nº 12/2009. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 6º DA RESO-
LUÇÃO. 3. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO. 1. A reclamação 
constitucional é um remédio destinado a preservar a competência do Superior Tribunal de 
Justiça ou garantir a autoridade de suas decisões, sempre que haja indevida usurpação, por 
parte de outros órgãos, de sua competência constitucional, nos termos do art. 105, I, f, da 
Constituição Federal. No caso, não há menção à existência de decisão prolatada por este 
Tribunal Superior em relação ao específico caso dos autos que tenha sido descumprida na 
origem. Em outras palavras, não se está diante de descumprimento de decisão emanada por 
esta Casa envolvendo as partes da demanda a que se refere o presente expediente. 2. De 
acordo com o disposto no art. 6º da Resolução nº 12/2009 deste Tribunal, são irrecorríveis 
as decisões proferidas pelo relator nas reclamações destinadas a solucionar divergência 
supostamente existente entre acórdão do Juizado Especial Estadual e a jurisprudência desta 
Casa Superior. 3. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.” 
(AgRg na Rcl 28.839/RJ, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado 
em 13.04.2016, DJe 19.04.2016)

Constata-se, dessa forma, que o aludido requisito não restou 
preenchido no caso em tela, porquanto a decisão que deu azo à 
presente reclamação é de lavra da 1ª Turma Recursal do Estado do 
Santa Catarina, afrontando, alegadamente, acórdão deste Tribunal. Por 
conseguinte, não compreende o descumprimento de um julgado deste 
Tribunal Regional Federal da 4ª Região envolvendo as mesmas partes 
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que figuram na reclamação.
No caso, não há decisão vinculante da Corte Especial do TRF4 

descumprida. Isso porque a arguição de inconstitucionalidade foi 
suscitada incidentalmente em outro processo judicial, com partes 
diversas, e não no processo originário desta reclamação.

Por conseguinte, descabe a reclamação se não há decisão desta Corte 
a ser resguardada nem cuja autoridade esteja sendo desrespeitada. O 
acórdão da Corte Especial deste Tribunal tido por desrespeitado revela-se 
apenas como precedente jurisprudencial de observância não obrigatória 
no âmbito dos juizados, o que inviabiliza a pretensão deduzida.

Por fim, adoto como reforço de argumentação o parecer do Ministério 
Público Federal, exarado nos seguintes termos:

“(...)
Verifica-se a inadequação da via eleita no manejo da reclamação com fulcro no art. 988 

do CPC/2015. O instituto processual, previsto nos artigos 102, I, l, 103-A, § 3º, e 105, I, 
da CF/88 e regulamentado pelos artigos 988 e ss. do CPC/2015, presta-se a salvaguardar a 
competência ou garantir a autoridade das decisões dos tribunais pátrios, bem como a garantir 
o respeito às decisões do STF em sede de controle concentrado e às sumulas vinculantes e 
precedentes exarados em casos repetitivos (IRDR) ou incidentes de assunção de competência.

Com efeito, a ação intentada não se ajusta a quaisquer das hipóteses constitucionais ou 
legais acima referidas.

O acórdão tido por desrespeitado foi proferido no âmbito do rito ordinário, em proces-
so de cognição da Justiça Federal, não sendo de observância obrigatória para os Juizados 
Especiais Federais da 4ª Região, que seguem regras de competência próprias, não encon-
trando nos Tribunais Regionais Federais a sua instância revisional. Observo, outrossim, 
que, adotado entendimento diverso, o TRF4 estará, por via transversa, exercendo controle 
de constitucionalidade sobre decisão de Turma Regional que aplicou paradigma da TNU, 
sem que disponha de competência constitucional ou legal para tanto.

Cabe ponderar que o art. 14 da Lei nº 10.259/2001 prevê tão somente os pedidos de 
uniformização de jurisprudência para as Turmas Regionais de Uniformização e para a 
Turma Nacional de Uniformização, podendo a parte interessada provocar manifestação do 
STJ se a orientação da Turma de Uniformização contrariar suas súmulas ou jurisprudências 
dominantes em questões de direito material, ou interpor recurso extraordinário nas hipó-
teses de suposta inconstitucionalidade, não prevista a competência recursal dos Tribunais 
Regionais Federais.

A propósito, conforme reiteradas decisões em sede de mandado de segurança originá-
rio, essa Corte Especial firmou entendimento de que não cabe o controle jurisdicional, em 
relação aos feitos de competência dos Juizados Especiais Federais, pela Justiça Federal 
comum, conforme exemplifica o seguinte precedente, verbis:

‘Trata-se de mandado de segurança impetrado em face de ato da Presidência da Turma 
Regional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região, que negou pro-
vimento a agravo interposto em face de decisão que não admitiu o incidente de uniformi-



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 269

zação. Vieram os autos conclusos para análise. É o sucinto relatório. Decido. Com efeito, 
o regime dos juizados especiais federais segue rito próprio, não sendo esta Corte o órgão 
competente para apreciar ato jurisdicional do presidente da Turma Regional. Nesse sentido, 
já se manifestou reiteradamente esta Corte. A propósito, confiram-se os seguintes julgados:

‘PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DA TURMA RECUR-
SAL. COMPETÊNCIA DA PRÓPRIA TURMA RECURSAL. 1. A Lei 10.259/01 não 
contempla qualquer hipótese de submissão, sob o aspecto jurisdicional, das decisões dos 
juizados especiais federais ao Tribunal Regional Federal. 2. De acordo com a sistemática 
estabelecida pelas Leis 10.259/01 e 9.099/95, a qual tem fundamento no disposto no artigo 
98 da Constituição Federal, os recursos interpostos contra as decisões dos juízes de juiza-
dos especiais federais serão julgados por turmas formadas por juízes de primeiro grau. 3. 
Para que a integridade do sistema dos juizados federais seja assegurada, o conhecimento 
do mandado de segurança que se preste como substitutivo recursal, ou mesmo para tutelar 
recurso regularmente interposto, só pode competir a órgão que integre o próprio sistema dos 
juizados especiais federais. 4. Consoante orientação do Supremo Tribunal Federal, compete 
à Turma Recursal dos Juizados Especiais conhecer de mandados de segurança impetrados 
contra seus próprios atos (MS-QO 24691. Tribunal Pleno. Julgamento: 04.12.2003). 5. 
Agravo regimental improvido.’ (TRF4; AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE 
SEGURANÇA Nº 2008.04.00.038161-4, Turma Suplementar, Des. Federal RICARDO 
TEIXEIRA DO VALLE PEREIRA, D.E. 28.05.2009)

‘AGRAVO REGIMENTAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO PROFERIDA 
PELO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA. ÓRGÃO RECURSAL. Versando a matéria 
de fundo sobre a concessão de benefício previdenciário de auxílio-doença, à Terceira Seção 
(5ª e 6ª Turmas) compete o processamento e o julgamento do feito, nos termos do art. 2º, 
§ 2º, III, do RITRF/4, pouco importando a discussão pontual a respeito da prerrogativa 
institucional trazida no mandamus. Compete à Turma Recursal rever as decisões do Juizado 
Especial Federal. Agravo regimental improvido.’ (AGMS nº 2003.04.01.049144-3/RS, 5ª 
Turma, rel. Juiz Federal Fernando Quadros da Silva, publ. DJU 10.03.2004)

‘AGRAVO REGIMENTAL. COMPETÊNCIA. MANDADO DE SEGURANÇA IM-
PETRADO CONTRA ATO JURISDICIONAL DO JUIZADO ESPECIAL. 1. Afastada a 
preliminar de nulidade absoluta, pois, versando a ação principal sobre direito previdenci-
ário, resta estabelecida, em tese, competência da 3ª Seção para a apreciação da matéria. 2. 
É inadmissível mandado de segurança junto ao Tribunal Regional Federal para combater 
decisões de cunho jurisdicional dos Juizados Especiais e das Turmas Recursais Federais. 
Interpretação da regra da alínea c do inciso I do art. 108 em consonância com o disposto 
no inciso I do art. 98, ambos da Constituição Federal.’ (AGMS nº 2003.04.01.049143-1/
RS, 5ª Turma, rel. Juiz Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira, publ. DJU 11.02.2004)

‘QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE 
JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUBSTITUTIVO RECURSAL. 
COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. 1. Compete à Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal examinar o cabimento do mandado de segurança impetrado contra decisão 
de juiz federal no exercício da jurisdição do Juizado Especial Federal, quando substitutivo 
recursal. 2. Admitir a competência do Tribunal Regional Federal para processar e julgar os 
mandados de segurança nesses casos implicaria transformar a Corte em instância ordinária 
para a reapreciação de decisões interlocutórias proferidas pelos Juizados Especiais, o que 
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afrontaria os princípios insculpidos nas Leis nos 9.099/1995 e 10.259/2001. 3. Questão de 
ordem acolhida no sentido de declinar da competência para a Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal do Rio Grande do Sul.’ (QOMS nº 2004.04.01.003399-8/RS, 6ª Turma, 
rel. Des. Federal Nylson Paim de Abreu, publ. DJU 03.03.2004)

‘QUESTÃO DE ORDEM. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO DE 
JUIZ FEDERAL DO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUBSTITUTIVO RECURSAL. 
COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. 1. Compete à Turma Recursal do Juizado 
Especial Federal examinar o cabimento do mandado de segurança impetrado contra decisão 
de juiz federal no exercício da jurisdição do Juizado Especial Federal, quando substitutivo 
recursal. 2. Admitir a competência do Tribunal Regional Federal para processar e julgar 
os mandados de segurança interpostos contra decisões de cunho jurisdicional implicaria 
transformar a Corte em instância ordinária para a reapreciação de decisões proferidas pe-
los Juizados Especiais, o que afrontaria os princípios insculpidos nas Leis nos 9.099/1995 
e 10.259/2001. 3. Questão de ordem acolhida no sentido de declinar da competência para 
a Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Paraná.’ (Mandado de Segurança nº 
5024872-83.2016.4.04.0000/PR; relator: Des. Federal João Batista Pinto Silveira; julg. 
em 17.08.2016)

Ante o exposto, com fulcro no art. 223 do Regimento Interno da Corte, não conheço do 
mandado de segurança. Intimem-se.’ (TRF4 5055079-65.2016.404.0000, Corte Especial, 
relator Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, juntado aos autos em 09.02.2017)

A reclamação é instituto processual vocacionado a garantir que o Tribunal possa cassar 
decisões que afrontem sua competência ou a autoridade de suas decisões. Ou seja, é um 
mecanismo de defesa do Tribunal para que suas decisões não sejam desrespeitadas ou que 
sua competência não seja usurpada, o que não ocorreu no caso presente, já que não há 
decisão vinculante da Corte Especial do TRF4 descumprida. Como já referido, a arguição 
de inconstitucionalidade suscitada teve caráter incidental em outro processo judicial, com 
outras partes, e não no feito originário desta reclamação. Assim, o julgado evocado consti-
tui-se tão somente em precedente de observância não obrigatória no âmbito dos juizados, 
o que inviabiliza a pretensão deduzida.

Por fim, a literalidade do art. 988, III, do CPC/2015 assenta que a reclamação tutela a 
observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do STF em controle concentrado 
de constitucionalidade, não havendo a previsão de extensão do instituto aos incidentes de 
arguição de inconstitucionalidade julgados pelos demais tribunais.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina seja por Vossas Excelên-
cias extinto o processo sem resolução do mérito, ante a inadequação da via eleita.”

Ante o exposto, voto por deferir a assistência judiciária gratuita à 
reclamante e por não conhecer da presente reclamação, em face da 
inadequação da via escolhida, nos termos da fundamentação retro.
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007686-54.2016.4.04.7208/SC

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira

Apelante: Antônio Carlos Brasil Pinto
Advogado: Dr. Antônio Carlos Brasil Pinto

Apelado: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis – Ibama

EMENTA

Processual Civil. Impugnação ao cumprimento de sentença 
deflagrado contra a Fazenda Pública. Continuidade da execução. 
Recurso cabível. Agravo de instrumento. Hipótese na qual não se cogita 
de fungibilidade. Não conhecimento da apelação. Precedentes do STJ.

– Nos termos do artigo 203, § 1º, do CPC, sentença “é o 
pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 
e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como 
extingue a execução”.

– A decisão que aprecia impugnação ao cumprimento de sentença 
deflagrado contra a Fazenda Pública sem extinguir o processo não 
constitui sentença, de modo que o recurso cabível, no caso, é o agravo de 
instrumento, nos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015.

– O Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC revogado, o 
qual já estabelecia sistemática sincrética no que toca ao cumprimento 
de sentença contra particulares, inadmitia a fungibilidade no caso de 
interposição, nesses casos, de apelação (AgRg AREsp 154.794/SP, rel. 
Ministra Maria Isabel Gallotti, 25.11.2014; AgInt AREsp 983.766/RS, 
rel. Ministro Luis Felipe Salomão, 15.12.2016; AgRg AREsp 245.499/
RJ, rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, 01.03.2016), entendimento 
esse plenamente aplicável ao cumprimento de sentença contra a Fazenda 
Pública sob a égide do CPC/2015.

– Hipótese em que a decisão impugnada não extinguiu a fase de 
cumprimento/execução de sentença, tampouco o próprio processo, o 
que torna inadequada a interposição de apelação, não se aplicando, na 
espécie, o princípio da fungibilidade recursal.

– Apelação não conhecida.
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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, não conhecer da apelação, nos termos do relatório, 
votos e notas taquigráficas 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 apelação interposta por Antônio Carlos Brasil Pinto contra julgado 
que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença em que o Ibama 
aventa excesso de execução decorrente da eleição equivocada do critério 
de correção monetária a partir de 07/2009, entendendo aplicável a TR 
e fixando o valor exequendo em R$ 6.403,33 (ev9 – CALC4), já pagos 
conforme liberação de RPV. Sucumbente, condenou a parte exequente 
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixou em R$ 500,00, 
com base no art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões, o exequente requer seja dado provimento ao presente 
recurso de apelação a fim de reformar a sentença recorrida para afastar 
a aplicação da TR para fins de correção monetária.

Apresentadas as contrarrazões, vieram os autos a esta Corte para 
apreciação.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Ricardo Teixeira do Valle Pereira: 
Inicialmente, examino a preliminar aventada pelo Ibama nas 
contrarrazões, segundo a qual, no caso dos autos, o recurso cabível 
da decisão recorrida seria, de acordo com o novo Código de Processo 
Civil, o agravo de instrumento, por se tratar de decisão interlocutória 
proferida na fase de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo 
único).

Houve, no caso, apreciação de impugnação (art. 535 do CPC) ao 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 273

cumprimento de sentença (que reconheceu a exigibilidade e a obrigação 
de pagar quantia certa) deflagrado contra a Fazenda Pública.

Apelação é cabível apenas contra sentença.
Nos termos do artigo 203, § 1º, do CPC, sentença “é o pronunciamento 

por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe 
fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a 
execução”.

A execução, no caso, não foi extinta, tendo o juiz deliberado sobre 
critérios de atualização do débito.

É cabível, pois, agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, 
parágrafo único, do CPC.

Observo que o Superior Tribunal de Justiça, sob a égide do CPC 
revogado, o qual já estabelecia sistemática sincrética no que toca ao 
cumprimento de sentença contra particulares, inadmitia a fungibilidade 
no caso de interposição, nesses casos, de apelação. O entendimento 
referido, expresso nos precedentes que seguem, parece aplicável ao 
cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública sob a égide do novo 
CPC:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGUROS. FASE 
DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 535 DO ANTIGO CPC. AUSÊNCIA DE 
OMISSÕES. DECISÃO QUE EXTINGUE PARCIALMENTE A FASE. NATUREZA 
INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO. INAPLICABILIDADE DO 
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO 
NÃO PROVIDO.

1. Não se viabiliza o recurso especial pela alegada violação ao art. 1.022, I e II, do 
novo CPC (art. 535, I e II, do CPC/73). Isso porque, embora rejeitados os embargos de 
declaração, a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo tribunal de origem, que 
emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão 
da parte recorrente.

2. ‘Este Superior Tribunal de Justiça tem entendimento sedimentado de que da decisão 
que julga impugnação ao cumprimento de sentença, sem extinção da fase executiva, é cabível 
o agravo de instrumento, nos termos da segunda parte do § 3º do art. 475-M do CPC, não 
se aplicando o princípio da fungibilidade para conhecimento de apelação, por constituir 
erro grosseiro’ (AgRg no AREsp 154.794/SP, rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta 
Turma, julgado em 25.11.2014, DJe 11.12.2014).

3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 983.766/RS, rel. Ministro Luis Felipe 
Salomão, Quarta Turma, julgado em 15.12.2016, DJe 02.02.2017)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JULGAMENTO. 
EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
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ART. 475-M, § 3º, DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 475-M, § 3º, do CPC, a decisão que resolve a impugnação ao 

cumprimento de sentença sem extinção do processo de execução é recorrível por meio de 
agravo de instrumento. Constitui, portanto, falha inescusável interpor apelação, motivo pelo 
qual não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 245.499/RJ, rel. 
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 01.03.2016, DJe 04.03.2016)

Na mesma linha, o seguinte precedente desta Corte:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. IMPUGNAÇÃO AO CUM-

PRIMENTO DE SENTENÇA. REJEIÇÃO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. RE-
CURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ao apreciar a impugnação oposta 
pelo devedor, o juízo a quo não extinguiu o cumprimento/execução de sentença – hipótese 
que ensejaria a interposição de apelação –, tendo homologado o valor exequendo e deter-
minado o prosseguimento do feito. Logo, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos 
termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC/2015. In casu, a decisão impugnada não 
extinguiu a fase de cumprimento/execução de sentença, tampouco o próprio processo, o 
que torna inadequada a interposição de apelação, não se aplicando, na espécie, o princípio 
da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro.” (TRF4, Agravo de Instrumento 
nº 5037580-68.2016.404.0000, 4ª Turma, Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, 
por unanimidade, juntado aos autos em 24.11.2016)

Ao arremate, convém registrar que, ao apreciar embargos de 
declaração opostos pelo apelante no primeiro grau de jurisdição, assim 
se manifestou o juízo:

“1. Trata-se de embargos declaratórios interpostos da decisão que acolheu a impugnação 
ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, insurgindo-se o embargante quanto 
à sua natureza e ao recurso cabível.

Decido.
Com efeito, na linha do que se passou para a execução de título judicial entre particulares 

com a Lei 11.232/2005, que, na vigência do CPC revogado, eliminou o processo autônomo 
de execução e passou a prever a fase de cumprimento de execução, com a instauração de 
um processo sincrético, o art. 534 do atual CPC estende a mesma modificação à execução 
de título judicial contra a Fazenda Pública.

A partir da vigência do atual CPC, não é mais instaurado um processo autônomo de 
execução, com a citação da Fazenda Pública para a oposição de embargos, mas será requerido 
pelo credor o cumprimento de sentença, com a intimação da devedora para apresentar a sua 
impugnação, cujo desfecho se dá com a prolação de decisão interlocutória, a qual desafia 
agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Já a extinção da execução mediante sentença deve ocorrer por força de comando legal, 
por ser a única via apta à produção de tal efeito (arts. 771 c/c 925 do CPC).

3. Isso posto, rejeito os embargos de declaração.”

O ora apelante, como se percebe, foi inclusive advertido pela decisão 
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de primeiro grau de que o recurso cabível contra a decisão sobre a 
impugnação seria o agravo de instrumento, a rechaçar, no caso em 
apreço, a possibilidade de admissão da apelação por força de possível 
fungibilidade.

Nesse contexto, a apelação não merece conhecimento.
Ante o exposto, voto por não conhecer da apelação, nos termos da 

fundamentação.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (CORTE ESPECIAL)
Nº 5037319-06.2016.4.04.0000/TRF

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

Suscitante: 4ª Turma do TRF da 4ª Região
Suscitada: 7ª Turma do TRF da 4ª Região

Interessada: Barrios e Rigotti Advogados Associados S/C – ME
Advogado: Dr. Luiz Eduardo Abarno da Costa

Interessados: Ministério Público Federal
Seção Judiciária do Rio Grande do Sul

EMENTA

Conflito de competência. Embargos de terceiro para restituição de 
valores arrestados em medida assecuratória em ação penal. Matéria de 
natureza criminal.

Competência da 7ª Turma do TRF da 4ª Região.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
decide a egrégia Corte Especial do Tribunal Regional Federal da 4ª 
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Região, por unanimidade, declarar a competência do juízo suscitado, 
nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo 
parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 22 de setembro de 2016.
Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
O parecer do MPF (evento 5 – PROMOÇÃO1) expõe com precisão a 
controvérsia, verbis:

“Trata-se de conflito de competência suscitado pela 4ª Turma, em face da 7ª Turma, 
ambas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (evento 19 dos autos eletrônicos origi-
nários), no bojo da apelação nº 5000680-28.2013.404.7102, oposta da sentença que julgou 
improcedentes os embargos de terceiros manejados por Barrios e Rigotti Advogados As-
sociados S/C – ME, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para 
a liberação dos valores equivalentes aos honorários contratuais, pois, na Ação Ordinária 
1.05.0084013-3, o então postulante não foi representado pela sociedade de advogados, 
mas sim por causídicos individuais. Aliado a isso, os créditos judiciais constritos são de 
titularidade da parte-autora e do advogado atuante naquele feito, Dr. Alexandre Dornelles 
Barrios, e não da sociedade de advogados.

O apelo foi distribuído à 4ª Turma da Corte, que determinou a remessa dos autos à 7ª 
Turma por prevenção (evento 10 da apelação originária), a qual devolveu os autos por não 
vislumbrar a prevenção suscitada.

Em seguida, em questão de ordem, a 4ª Turma suscitou o conflito de competência 
(evento 19 da apelação originária).

É o relatório.”

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Carlos Eduardo Thompson Flores Lenz: 
Em seu parecer, anotou o douto MPF, verbis:

“O Regimento Interno do Tribunal Regional Federal da 4ª Região estabelece, em seu 
artigo 10, caput, a natureza da relação jurídica litigiosa como critério fundamental de fixação 
da competência entre os órgãos fracionários que compõem a Corte, dada a especialização 
em quatro áreas. Conforme dispõe o caput do artigo 10 e o seu § 5º, a definição do órgão 
julgador competente terá como baliza inicial o pedido e, havendo cumulação, a previsão é 
de prevalecer o pleito principal.

Nos embargos de terceiros, a sociedade de advogados Barrios & Rigotti Advogados 
Associados pretende ‘que sejam liberadas, na íntegra, as verbas arrestadas que se refiram 
aos honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais de titularidade da sociedade de 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 89-298, 2017 277

advogados’. Tais verbas são referentes aos direitos financeiros no Processo nº 1.05.0084013-
3, da 3ª Vara Cível do Foro Central de Porto Alegre (Justiça Estadual do Rio Grande do 
Sul), que foram arrestadas por ordem judicial exarada na Medida Cautelar de Arresto nº 
2007.71.02.009117-4, da 1ª Vara Federal Criminal da Subseção de Santa Maria, acautelatória 
da Ação Penal nº 2007.71.02.007872-8 (Operação Rodin). Ou seja, o terceiro interessado 
exsurge contra a medida assecuratória imposta por juízo criminal.

Cumpre ainda transcrever a decisão que determinou o arresto, em 26.10.12 (Boletim JF 
287/2012), para delimitar o objeto e a fundamentação jurídica que deram ensejo à constrição 
que se pretende levantar, vazada nos seguintes termos.

NO(S) PROCESSO(S) ABAIXO FOI PROFERIDA A DECISÃO A SEGUIR TRANS-
CRITA:

‘Vistos etc. Trata-se de requerimento, formulado pelo Ministério Público Federal, de 
realização de arresto no rosto dos autos do processo judicial nº 1.05.0084013-3, em trâmi-
te na 3ª Vara Cível do Foro Central da Comarca de Porto Alegre, RS. Explica que tomou 
conhecimento de que Lair Antônio Ferst e Alexandre Dornelles Barrios estariam prestes a 
receber valores na ação supracitada. Lair seria o autor da ação, e Alexandre estaria atuando 
como procurador de Lair.

Aduz que as verbas que estão na iminência de levantamento passarão à titularidade de 
Lair e Alexandre, sendo, portanto, passíveis de agregação ao conjunto de garantias destinadas 
à restituição do Erário – em caso de procedência da Ação Penal nº 2007.71.02.007872-8, 
é evidente.

Dessa forma, pretende o parquet o deferimento de arresto sobre os créditos financeiros 
oriundos do processo nº 1.05.0084013-3, a ser anotado no rosto dos autos daquela ação, 
como forma de garantir que estes integrem o conjunto de garantias da ação penal principal. 
Vieram conclusos. Passo a examinar.

Destaque-se, inicialmente, que, conforme pontuado na decisão que determinou, em 
30.10.2007, a constrição dos bens dos ora denunciados na Ação Penal 2007.71.02.007872-8, 
é possível, com o fim de garantir a reparação de dano ao Erário, restringir-se os bens que 
não possuam natureza ilícita, desde que demonstrados dois requisitos: certeza da infração e 
indícios suficientes de autoria, forte nos artigos 134 e 136-137 do CPP. Melhor explicando, 
quando não se tratar de bens objeto do crime, a previsão da medida assecuratória encontra-se 
no artigo 134 do Código de Processo Penal, hipoteca legal, que tem igualmente o escopo 
de garantir a reparação do dano, verbis:

‘Art. 134 – A hipoteca legal sobre os imóveis do indiciado poderá ser requerida pelo 
ofendido em qualquer fase do processo, desde que haja certeza da infração e indícios su-
ficientes da autoria.’

Também é útil o artigo 136 do CPP, na redação conferida pela Lei 11.435/06, que autoriza 
o arresto prévio, de índole cautelar, dos bens a serem inscritos com hipoteca legal, em face 
da demora no processo de especialização e inscrição. Medida idêntica pode ser aplicada 
aos bens móveis, na forma do art. 137. Seguem os dispositivos analisados:

‘Art. 136 – O arresto do imóvel poderá ser decretado de início, revogando-se, porém, se 
no prazo de 15 (quinze) dias não for promovido o processo de inscrição da hipoteca legal. 
(Alterado pela L-011.435-2006)

Art. 137 – Se o responsável não possuir bens imóveis ou os possuir de valor insuficiente, 
poderão ser arrestados bens móveis suscetíveis de penhora, nos termos em que é facultada 
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a hipoteca legal dos imóveis. (Alterado pela L-011.435-2006)’
Considerando, então, que as normas previstas nos arts. 134 e 136 do CPP possibilitam 

a constrição de bens imóveis independentemente de sua origem (lícita ou ilícita), afigu-
ra-se possível gravar os créditos financeiros objeto da Ação nº 1.05.0084013-3, a fim de 
garantir que passem a integrar o conjunto de bens constritos, destinados a reparar o dano 
causado ao Erário, na hipótese de condenação na ação penal. Sinale-se, neste particular, 
que o único limite que a lei impõe às constrições de bens na esfera penal é o valor do dano, 
ou seja, deve-se buscar a constrição dos bens apenas até o valor correspondente ao dano 
ocasionado pelo(s) delito(s) perpetrado(s), independentemente do específico montante de 
benefícios que ilicitamente tenha sido auferido (art. 91, I, CP). Assim, não existe limite 
temporal para determinar-se a constrição de bens de pessoas supostamente envolvidas em 
crimes que tenham acarretado prejuízo aos cofres públicos, desde que demonstrados os dois 
requisitos acima referidos, quais sejam, certeza da infração e indícios suficientes da autoria, 
certamente presentes no caso em apreço, dada a fase processual em que se encontra a ação 
penal principal (a denúncia fora recebida quanto a Lair e Alexandre, tendo sido rejeitadas 
as respostas à acusação, o que reforça o preenchimento das condições acima elencadas). 
Importa sinalar, ainda, que, se é possível a constrição durante o inquérito policial, com 
mais razão deve-se admitir o gravame durante a ação penal, pois certamente a persecução 
penal em juízo, por garantir o contraditório e a ampla defesa, confere maior certeza quanto 
à prática dos fatos, além de razoável confiabilidade em relação aos indícios de autoria. 
Impende, por fim, anotar a possibilidade de determinar-se o arresto no rosto dos autos, em 
analogia ao disposto no art. 674 do CPC.

Decisão.
Ante o exposto, expeça-se, COM URGÊNCIA, ofício à 3ª Vara Cível do Foro Central, 

Comarca de Porto Alegre, RS, para a prática do seguinte ato: arresto no rosto dos autos da 
ação movida por Lair Antônio Ferst, sob nº 1.05.0084013-3, alcançando os valores que estão 
na iminência de ser levantados por Lair Antônio Ferst e seu procurador, Alexandre Dornelles 
Barrios, réus na Ação Penal nº 2007.71.02.007872-8, movida pelo MPF, em trâmite na 1ª 
Vara Federal e JEF Criminal Adjunto de Santa Maria, RS. Registre-se que a intimação de 
Lair e Alexandre a respeito da constrição ora determinada será operacionalizada neste juízo 
de origem. Ciência ao MPF, para acompanhar as diligências. Cópia desta decisão deverá ser 
juntada aos autos da Medida Assecuratória nº 2007.71.02.008198-3, de caráter geral, já que 
não existe uma medida assecuratória específica para os bens de Alexandre Dornelles Barrios.’

Com efeito, a pretensão principal é de liberação de valores arrestados em medida cautelar 
que visa a assegurar a executabilidade de reparação do Erário em eventual condenação em 
ação penal. Assim, a discussão quanto à habilitação jurídica – pertencer os valores arrestados 
a terceiros ou não – é questão incidental ao processo cautelar criminal, calcado no Código 
de Processo Penal, devendo ser ponderados pelo próprio juízo criminal os requisitos para 
levantamento parcial de arresto. Outro entendimento implicaria parcelar as decisões quanto 
aos requisitos para cassar, levantar ou suspender arresto criminal com julgamento parcial 
em juízo cível (quanto a quem o valor arrestado pertence) e demais requisitos (referentes 
à redução do caucionamento) pelo juízo criminal. Todos os elementos permissivos neces-
sários ao eventual levantamento de parte do arresto judicial são de competência do juízo 
que aplicou a medida, de acordo com a finalidade de sua imposição, qual seja, assegurar 
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executabilidade de pena criminal nesse caso.
Cumpre ponderar, por oportuno, que, embora não haja previsão expressa dos embargos 

de terceiros contra o arresto no processo criminal, que pode ser levantado na sentença ab-
solutória ou na extintiva de punibilidade irrecorríveis, conforme o art. 141 do CPP, a ação 
é prevista para o sequestro, nos artigos 129 e 130 do CPP – capítulo que regula as medidas 
assecuratórias. Saliente-se também que no CPP não há expressa determinação de quem irá 
julgar tal ação. Contudo, por força dos princípios do juiz natural e da perpetuatio jurisdi-
cionis no processo penal, esse deduzido por analogia da aplicação combinada entre CPP e 
CPC, conforme jurisprudência do STF, a competência para julgamento dos embargos de 
terceiros é do juízo que aplicou a constrição. Assim, atualizando a jurisprudência do STF 
ao NCPC, advém da combinação do art. 3º do CPP com o art. 676 do NCPC a regra de 
que ‘os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que ordenou a constrição e 
autuados em apartado’.

Portanto, cabe ao juízo criminal – e consequentemente às turmas criminais em caso de 
recursos – decidir quanto à eventual existência dos elementos permissivos para o levanta-
mento parcial da constrição criminal imposta, o que implica a competência da 7ª Turma, 
preventa na ação penal originária, para melhor atendimento da ratio almejada no Regimento 
Interno desse eg. TRF4.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL opina seja por Vossas Exce-
lências acolhido o conflito a fim de reconhecer a competência da 7ª Turma dessa Corte 
Regional para julgar o recurso de apelação.”

O artigo 10, caput e § 5º, do RITRF4 estabelece a natureza da 
relação jurídica litigiosa como critério fundamental de fixação da 
competência entre os órgãos fracionários que compõem o Tribunal, dada 
a especialização em quatro áreas, servindo o pedido como elemento 
para definição do órgão julgador competente, prevalecendo o pleito 
principal em caso de acumulação de pedidos.

Portanto, cabe ao juízo criminal – e consequentemente às turmas 
criminais em caso de recursos – decidir quanto à eventual existência 
dos elementos permissivos para o levantamento parcial da constrição 
criminal imposta, o que implica a competência da 7ª Turma, preventa 
na ação penal originária, para melhor atendimento da ratio almejada no 
Regimento Interno deste eg. TRF4.

A corroborar esse entendimento, já decidiu a e. Corte Especial deste 
Tribunal:

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. ÓRGÃOS FRACIONÁ-
RIOS DO TRIBUNAL. NATUREZA ADMINISTRATIVA DO OBJETO DA DEMANDA. 
PREVENÇÃO. 1. O critério de fixação de competência entre os órgãos fracionários deste 
Tribunal, em conformidade com o art. 10 e seu § 5º do Regimento Interno, decorre da natureza 
da relação jurídica litigiosa, devendo ser levado em consideração, prioritariamente, o pedido 
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e, havendo cumulação de pedidos, o principal. 2. O objeto da demanda não possui natureza 
tributária, mas tipicamente administrativa, já que o pedido versa sobre a manutenção dos 
atos de aposentadoria de servidores públicos, em que houve contagem recíproca do tempo 
de serviço rural. As questões levantadas na inicial, em síntese, dizem respeito à irretroati-
vidade da MP nº 1.523/1996, à garantia do ato jurídico perfeito, ao princípio constitucional 
da segurança jurídica e à decadência do direito da administração de rever os atos de que 
decorreram vantagens aos administrados. Além disso, a causa de pedir não abrange o tema 
da incidência de juros e multa sobre o valor da indenização do tempo de serviço rural ou 
da decadência do direito da Fazenda Pública de cobrar a indenização. 3. De acordo com o 
artigo 82 do Regimento Interno, o julgamento de recurso cível torna prevento o relator, de 
modo que o relator do agravo torna preventa a competência para exame da apelação. 4. É 
competente para o julgamento do recurso interposto nesta ação ordinária o juízo suscitado 
(4ª Turma deste Tribunal).”

Ante o exposto, voto por acolher o presente conflito e declarar 
competência do juízo suscitado (7ª Turma do TRF4R).

É o meu voto.
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DIREITO TRIBUTÁRIO
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APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005425-49.2016.4.04.7101/RS

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti

Apelante: Refinaria de Petróleo Riograndense S/A (impetrante)
Advogados: Dr. Mauricio Luis Maioli

Dra. Ane Streck Silveira
Dr. Fabio Brun Goldschmidt
Dr. Júlio Cesar Goulart Lanes

Apelada: União – Fazenda Nacional (interessada)
MPF: Ministério Público Federal (MPF)

EMENTA

PIS e Cofins incidentes sobre combustíveis. Regime especial. Lei nº 
10.865, de 2004. Art. 23. Decretos nos 5.059, de 2004, em sua redação 
original, e 8.395, de 2015. Alíquotas.

1. Não tem o contribuinte o direito de continuar recolhendo o PIS e 
a Cofins incidentes sobre os combustíveis pelo regime especial de que 
trata o art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, com as alíquotas da redação 
original do Decreto nº 5.059, de 2004.

2. Tem o contribuinte o direito de, no interregno de 01 de fevereiro de 
2015 a 30 de abril de 2015, recolher o PIS e a Cofins sobre combustíveis, 
no âmbito do regime especial do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, pelas 
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alíquotas da redação original do Decreto nº 5.059, de 2004, afastadas no 
período as alíquotas do Decreto nº 8.395, de 2015.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, 
a egrégia 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, por 
unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação, nos termos 
do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte 
integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 29 de agosto de 2017.
Des. Federal Rômulo Pizzolatti, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti: Trata-se de apelação da 
Refinaria de Petróleo Riograndense S/A. contra sentença proferida pelo 
Juiz Federal Cláudio Gonsales Valério, da 1ª Vara Federal de Pelotas/
RS, que denegou o mandado de segurança por ela impetrado contra o 
delegado da Receita Federal do Brasil em Pelotas/RS.

A impetrante defendeu na inicial que o Decreto nº 8.395, de 2015, 
ao alterar os coeficientes redutores das alíquotas de PIS-Combustíveis 
e Cofins-Combustíveis, acabou por aumentar os tributos, o que é 
ilegal e inconstitucional. Alegou, em síntese, que “a autorização para 
alterar as alíquotas de PIS/Cofins-Combustíveis, prevista no art. 23, § 
5º, da Lei nº 10.865/2004, é inconstitucional e ilegal, na medida em 
que, por meio dessa autorização, caracterizou-se uma hipótese de 
delegação indevida de competência para fins de MAJORAÇÃO de 
tributos, que é inadmissível de acordo com a interpretação conjunta do 
art. 150, I, da CF/88 e do art. 7º do CTN”; que, “consequentemente, 
o art. 1º do Decreto nº 8.395/15 é ilegal e inconstitucional ao majorar 
as alíquotas de PIS/Cofins-Combustíveis, majoração essa que decorre 
do exercício, pelo Poder Executivo, da competência tributária delegada 
irregularmente pelo Poder Legislativo”; que “há, inclusive, precedente 
julgado pelo Pleno do c. STF na sistemática de repercussão geral (art. 
543-B, CPC), no qual foi reiterada a necessidade de edição de lei em 
sentido estrito para a instituição/majoração de tributos que não aqueles 
descritos no art. 153, § 1º, da CF/88, como é o caso das contribuições 
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para o PIS/Cofins”; que “os arts. 6º e 7º do CTN são claros em vedar 
a possibilidade de delegação de competência tributária”; que, “por 
sua vez, a Constituição Federal, no ponto, foi clara em definir que a 
competência plena em relação à Contribuição ao PIS e à Cofins cabe à 
União, por meio de lei”; que, “mesmo que se considere que o regime de 
apuração de PIS/Cofins-Combustíveis teria natureza de benefício fiscal, 
será necessário admitir que a competência para disciplinar os benefícios 
fiscais (seja para criar, seja para reduzir ou extinguir) foi atribuída pela 
CF/88 ao Legislativo, sendo vedada a delegação dessa competência ao 
Executivo, conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal (STF) em 
inúmeras oportunidades”; e que a interpretação sistemática dos arts. 
44, 48, I, e 68, todos da Constituição Federal, e ainda do art. 25 do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, “conduz à 
mesma conclusão: de que o Congresso Nacional não pode delegar ao 
Poder Executivo a competência para dispor (mediante decreto) sobre 
benefícios fiscais”. Sustentou, ainda, que, “de acordo com o art. 97 do 
CTN, seria indevida a regulamentação da alíquota de tributo por meio 
de decreto, seja para majorá-la, seja para reduzi-la”, mas que, à luz do 
entendimento assentado pelo Supremo Tribunal Federal no RMS 25.476 
(rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23.05.2014), “neste mandado 
de segurança, devem-se respeitar os limites da lide, que se restringe 
ao questionamento do aumento da alíquota promovido pelo art. 1º do 
Decreto nº 8.395/15”. Subsidiariamente, pediu que seja “afastada a 
cobrança dessas contribuições no período de fevereiro a abril, com base 
nas aludidas alíquotas majoradas, por força do art. 195, § 6º, da CF/88”.

Após regular tramitação, sobreveio sentença denegando o mandado 
de segurança, ao entendimento de que inexistentes as aventadas 
ilegalidade e inconstitucionalidade.

Contra a sentença apela a impetrante. Em suas razões, de início, 
alega a nulidade da sentença, por falta de fundamentação, uma vez 
que “o julgador deixou de fundamentar corretamente sua decisão, 
limitando-se a afirmar que não houve violação dos princípios da 
legalidade e da anterioridade”, e que “uma mera ‘afirmação’ não pode 
ser confundida com a profunda e necessária fundamentação prevista na 
lei e na Constituição”. No mérito, reitera as suas alegações, de violação 
aos princípios da legalidade estrita, da indelegabilidade tributária e da 
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anterioridade nonagesimal.
Vindos os autos a este Tribunal com resposta da apelada, foram 

remetidos à Procuradoria Regional da República, que deixou de opinar.
É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Rômulo Pizzolatti:

1. Preliminar de nulidade da sentença

Com efeito, o juiz da causa não analisou as alegações da impetrante de 
violação aos princípios da indelegabilidade tributária e da anterioridade 
nonagesimal, ou seja, proferiu sentença não fundamentada, nos termos 
do art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil.

Contudo, assim dispõe o art. 1.013 do Código de Processo Civil:
“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
§ 1º Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as questões 

suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que 
relativas ao capítulo impugnado.

(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir 

desde logo o mérito quando:
I – reformar sentença fundada no art. 485;
II – decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido 

ou da causa de pedir;
III – constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;
IV – decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.
(...)”

É caso, portanto, de o Tribunal decidir desde logo o mérito, nos 
termos do art. 1.013, § 3º, IV, do CPC, conforme, ademais, pedido pela 
própria impetrante em suas razões de apelação.

2. Mérito

No que é aqui pertinente, assim dispõe a Lei nº 9.718, de 1998 (que 
disciplina o regime cumulativo das contribuições PIS e Cofins):

Art. 4º As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do Patri-
mônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins 
devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo serão calculadas, respec-
tivamente, com base nas seguintes alíquotas: (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)
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I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e quarenta 
e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de 
gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; (Redação dada pela Lei nº 10.865, 
de 2004) (Vide Lei nº 11.051, de 2004)

II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove in-
teiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de óleo diesel e suas correntes; (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004) (Vide 
Lei nº 11.051, de 2004)

III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros 
e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) dos derivados de petróleo e gás natural; (Redação dada pela 
Lei nº 10.865, de 2004)

III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros 
e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás 
liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela 
Lei nº 11.051, de 2004) (Vide Lei nº 11.051, de 2004)

IV – sessenta e cinco centésimos por cento e três por cento incidentes sobre a receita 
bruta decorrente das demais atividades. (Redação dada pela Lei nº 9.990, de 2000)”

Já a Lei nº 10.637, de 2002 (que disciplina o regime não cumulativo 
da contribuição ao PIS), dispõe o seguinte:

“Art. 2º Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, sobre 
a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 1,65% (um inteiro 
e sessenta e cinco centésimos por cento). Produção de efeito (Vide Medida Provisória nº 
497, de 2010)

§ 1º Excetua-se do disposto no caput a receita bruta auferida pelos produtores ou im-
portadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004) 
(Vide Medida Provisória nº 497, de 2010)

I – nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e altera-
ções posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e 
gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural; (Incluído pela Lei nº 
10.865, de 2004)

I – nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações 
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, 
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo e de 
gás natural; (Redação dada pela Lei nº 10.925, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004)

(...)
VI – no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002, e alterações posteriores, 

no caso de venda de querosene de aviação; (Incluído pela Lei nº 10.865, de 2004)”

A Lei nº 10.833, de 2003 (disciplina o regime não cumulativo da 
Cofins), por sua vez, dispõe:

“Art. 2º Para determinação do valor da Cofins aplicar-se-á, sobre a base de cálculo 
apurada conforme o disposto no art. 1º, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis décimos por 
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cento). (Produção de efeito) (Vide Medida Provisória nº 497, de 2010)
§ 1º Excetua-se do disposto no caput deste artigo a receita bruta auferida pelos produtores 

ou importadores, que devem aplicar as alíquotas previstas: (Incluído pela Lei nº 10.865, de 
2004) (Vide Medida Provisória nº 497, de 2010)

I – nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e altera-
ções posteriores, no caso de venda de gasolinas, exceto gasolina de aviação, óleo diesel e 
gás liquefeito de petróleo (GLP) derivado de petróleo e gás natural; (Incluído pela Lei nº 
10.865, de 2004)

I – nos incisos I a III do art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e alterações 
posteriores, no caso de venda de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, 
óleo diesel e suas correntes e gás liquefeito de petróleo – GLP derivado de petróleo e de 
gás natural; (Redação dada pela Lei nº 10.925, de 2004) (Vide Lei nº 10.925, de 2004) 
(Vide Lei nº 11.196, de 2005)”

E a Lei nº 10.560, de 2002, por seu turno:
“Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, relativamente à receita bruta decor-

rente da venda de querosene de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo 
produtor ou importador, às alíquotas de 5% (cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros 
e dois décimos por cento), respectivamente (Redação dada pela Lei nº 10.865, de 2004)”

Como se vê, a legislação de regência dispõe que a contribuição ao 
PIS e a Cofins devidas pelos produtores e importadores de derivados 
de petróleo devem ser, regra geral, calculadas mediante a aplicação de 
alíquotas ad valorem sobre a receita bruta auferida.

Por outro lado, a Lei nº 10.865, de 2004, além de alterar as 
alíquotas ad valorem aplicadas pelo regramento geral (art. 22), 
facultou aos produtores e importadores de derivados de petróleo, no 
seu artigo 23, optar por um regime especial de apuração e pagamento 
das contribuições, com alíquotas específicas, e ainda autorizou o Poder 
Executivo “a fixar coeficientes para redução das alíquotas previstas 
neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, 
ou extintos, em relação aos produtos ou à sua utilização, a qualquer 
tempo”. Veja-se:

“Art. 22. Os dispositivos legais a seguir passam a vigorar com a seguinte redação:
I – art. 4º da Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998:
‘Art. 4º As contribuições para os Programas de Integração Social e de Formação do 

Patrimônio do Servidor Público – PIS/Pasep e para o Financiamento da Seguridade Social 
– Cofins devidas pelos produtores e importadores de derivados de petróleo serão calculadas, 
respectivamente, com base nas seguintes alíquotas:

I – 5,08% (cinco inteiros e oito centésimos por cento) e 23,44% (vinte inteiros e qua-
renta e quatro centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda 
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de gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II – 4,21% (quatro inteiros e vinte e um centésimos por cento) e 19,42% (dezenove 

inteiros e quarenta e dois centésimos por cento), incidentes sobre a receita bruta decorrente 
da venda de óleo diesel e suas correntes;

III – 10,2% (dez inteiros e dois décimos por cento) e 47,4% (quarenta e sete inteiros 
e quatro décimos por cento) incidentes sobre a receita bruta decorrente da venda de gás 
liquefeito de petróleo (GLP) dos derivados de petróleo e gás natural;

(...)’ (NR)
II – art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro de 2002:
‘Art. 2º A contribuição para o PIS/Pasep e a Cofins, relativamente à receita bruta decor-

rente da venda de querosene de aviação, incidirá uma única vez, nas vendas realizadas pelo 
produtor ou importador, às alíquotas de 5% (cinco por cento) e 23,2% (vinte e três inteiros 
e dois décimos por cento), respectivamente.’ (NR)

Art. 23. O importador ou fabricante dos produtos referidos nos incisos I a III do art. 4º da 
Lei nº 9.718, de 27 de novembro de 1998, e no art. 2º da Lei nº 10.560, de 13 de novembro 
de 2002, poderá optar por regime especial de apuração e pagamento da contribuição para o 
PIS/Pasep e da Cofins, no qual os valores das contribuições são fixados, respectivamente, em:

I – R$ 141,10 (cento e quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos e 
cinquenta e um reais e quarenta centavos), por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, 
exceto gasolina de aviação;

II – R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e R$ 379,30 (trezentos e setenta e 
nove reais e trinta centavos), por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes;

III – R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e 
cinquenta e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP) 
derivado de petróleo e gás natural;

III – R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta centavos) e R$ 551,40 (quinhentos 
e cinquenta e um reais e quarenta centavos), por tonelada de gás liquefeito de petróleo – 
GLP, derivado de petróleo e de gás natural; (Redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004)

IV – R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 (duzentos e vinte 
e cinco reais e cinquenta centavos), por metro cúbico de querosene de aviação.

§ 1º A opção prevista neste artigo será exercida, segundo normas e condições estabele-
cidas pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de novembro de cada 
ano-calendário, produzindo efeitos, de forma irretratável, durante todo o ano-calendário 
subsequente ao da opção.

§ 2º Excepcionalmente para o ano-calendário de 2004, a opção poderá ser exercida até 
o último dia útil do mês de maio, produzindo efeitos, de forma irretratável, a partir do dia 
1º de maio.

§ 3º No caso da opção efetuada nos termos dos §§ 1º e 2º deste artigo, a Secretaria da 
Receita Federal divulgará o nome da pessoa jurídica optante e a data de início da opção.

§ 4º A opção a que se refere este artigo será automaticamente prorrogada para o ano-
calendário seguinte, salvo se a pessoa jurídica dela desistir, nos termos e condições esta-
belecidos pela Secretaria da Receita Federal, até o último dia útil do mês de outubro do 
ano-calendário, hipótese em que a produção de efeitos se dará a partir do dia 1º de janeiro 
do ano-calendário subsequente.

§ 5º Fica o Poder Executivo autorizado a fixar coeficientes para redução das alíquo-
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tas previstas neste artigo, os quais poderão ser alterados, para mais ou para menos, ou 
extintos, em relação aos produtos ou à sua utilização, a qualquer tempo. (Vide Decreto 
nº 5.059, de 2004)”

Com base na autorização de “fixar coeficientes para redução das 
alíquotas”, prevista no § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, o Poder 
Executivo editou o Decreto nº 5.059, de 2004, in verbis:

“Art. 1º Os coeficientes de redução da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins previstos 
no § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 30 de abril de 2004, ficam fixados em:

I – 0,6699 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação;
II – 0,6793 para o óleo diesel e suas correntes;
III – 0,75 para o gás liquefeito de petróleo (GLP); e
IV – 0,7405 para o querosene de aviação.
Art. 2º As alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a utilização dos 

coeficientes determinados no art. 1º, ficam reduzidas, respectivamente, para:
I – R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 215,02 (duzentos 

e quinze reais e dois centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes;
II – R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 121,64 (cento e vinte e um 

reais e sessenta e quatro centavos) por metro cúbico de diesel e suas correntes;
III – R$ 29,85 (vinte e nove reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 137,85 (cento e trinta 

e sete reais e oitenta e cinco centavos) por tonelada de gás liquefeito de petróleo (GLP); e
IV – R$ 12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos) e R$ 58,51 (cinquenta e oito reais 

e cinquenta e um centavos) por metro cúbico de querosene de aviação.
Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos em 

relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1º de maio de 2004.”

Como se vê, o Poder Executivo fixou os coeficientes de redução 
de “I – 0,6699 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina 
de aviação”; “II – 0,6793 para o óleo diesel e suas correntes”; “III – 
0,75 para o gás liquefeito de petróleo (GLP)”; e “IV – 0,7405 para 
o querosene de aviação”. Com isso, houve a redução das alíquotas 
específicas do regime especial previsto no art. 23 da Lei nº 10.865, 
de 2004, respectivamente do PIS e da Cofins, de R$ 141,10 (cento e 
quarenta e um reais e dez centavos) e R$ 651,40 (seiscentos e cinquenta 
e um reais e quarenta centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas 
correntes, exceto gasolina de aviação (Lei nº 10.865, de 2004, art. 23, 
I), para R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 
215,02 (duzentos e quinze reais e dois centavos) por metro cúbico de 
gasolinas e suas correntes (Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, I, em sua 
redação original); de R$ 82,20 (oitenta e dois reais e vinte centavos) e 
R$ 379,30 (trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos) por metro 
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cúbico de óleo diesel e suas correntes (Lei nº 10.865, de 2004, art. 23, 
II) para R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) e R$ 121,64 
(cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) por metro cúbico 
de diesel e suas correntes (Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, II, em 
sua redação original); de R$ 119,40 (cento e dezenove reais e quarenta 
centavos) e R$ 551,40 (quinhentos e cinquenta e um reais e quarenta 
centavos) por tonelada de gás liquefeito de petróleo – GLP, derivado 
de petróleo e de gás natural (Lei nº 10.865, de 2004, art. 23, III, com a 
redação dada pela Lei nº 11.051, de 2004), para R$ 29,85 (vinte e nove 
reais e oitenta e cinco centavos) e R$ 137,85 (cento e trinta e sete reais 
e oitenta e cinco centavos) por tonelada de gás liquefeito de petróleo – 
GLP (Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, III, em sua redação original); 
e de R$ 48,90 (quarenta e oito reais e noventa centavos) e R$ 225,50 
(duzentos e vinte e cinco reais e cinquenta centavos) por metro cúbico 
de querosene de aviação (Lei nº 10.865, de 2004, art. 23, IV) para R$ 
12,69 (doze reais e sessenta e nove centavos) e R$ 58,51 (cinquenta e 
oito reais e cinquenta e um centavos) por metro cúbico de querosene de 
aviação (Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, IV, em sua redação original).

Posteriormente, o Poder Executivo, por meio do Decreto nº 8.395, 
de 2015, alterou o Decreto nº 5.059, de 2004, nos seguintes termos:

“Art. 1º O Decreto nº 5.059, de 30 de abril de 2004, passa a vigorar com as seguintes 
alterações: (Vigência)

‘Art. 1º (...)
I – 0,51848 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação, a partir de 

1º de maio de 2015;
II – 0,46262 para o óleo diesel e suas correntes, a partir de 1º de maio de 2015;
(...)
Parágrafo único. Até 30 de abril de 2015, os coeficientes de redução de que tratam os 

incisos I e II do caput ficam fixados em:
I – 0,3923 para as gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação; e
II – 0,35428 para o óleo diesel e suas correntes.’ (NR)
‘Art. 2º (...)
I – R$ 67,94 (sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e R$ 313,66 (trezentos 

e treze reais e sessenta e seis centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, a 
partir de 1º de maio de 2015;

II – R$ 44,17 (quarenta e quatro reais e dezessete centavos) e R$ 203,83 (duzentos e 
três reais e oitenta e três centavos) por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes, a partir 
de 1º de maio de 2015;

(...)
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Parágrafo único. As alíquotas da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, com a 
utilização dos coeficientes determinados no parágrafo único do art. 1º, ficam reduzidas, 
respectivamente, para:

I – R$ 85,75 (oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 395,86 (trezentos 
e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) por metro cúbico de gasolinas e suas 
correntes; e

II – R$ 53,08 (cinquenta e três reais e oito centavos) e R$ 244,92 (duzentos e quarenta e 
quatro reais e noventa e dois centavos) por metro cúbico de óleo diesel e suas correntes.’ (NR)

(...)
Art. 3º Este decreto entra em vigor:
I – em relação ao art. 1º, em 1º de fevereiro de 2015; e
(...)”

Ou seja, o Poder Executivo alterou os coeficientes de redução das 
alíquotas, (a) no caso das “gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de 
aviação”, de 0,6699 (redação original do Decreto nº 5.059, de 2004, art. 
1º, I) para (a.1) 0,3923, a contar de 01.02.2015 até 30.04.2015 (art. 1º, 
parágrafo único, I, do Decreto nº 5.059, de 2004, incluído pelo Decreto 
nº 8.395, de 2015, combinado com o art. 3º, I, desse último decreto), e 
para (a.2) 0,51848, a contar de 01.05.2015 (art. 1º, inciso I, do Decreto 
nº 5.059, de 2004, na redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015; 
e (b) no caso do “óleo diesel e suas correntes”, de 0,6793 (redação 
original do Decreto nº 5.059, de 2004, art. 1º, II) para (b.1) 0,35428, 
a contar de 01.02.2015 até 30.04.2015 (art. 1º, parágrafo único, II, do 
Decreto nº 5.059, de 2004, incluído pelo Decreto nº 8.395, de 2015, 
combinado com o art. 3º, I, desse último decreto), e para (b.2) 0,46262 
a contar de 01.05.2015 (art. 1º, inciso II, do Decreto nº 5.059, de 2004, 
na redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015). Com isso, houve a 
alteração das próprias alíquotas específicas de PIS e Cofins, (c) no 
caso das “gasolinas e suas correntes, exceto gasolina de aviação”, de 
R$ 46,58 (quarenta e seis reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 215,02 
(duzentos e quinze reais e dois centavos) por metro cúbico (redação 
original do Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, I) para (c.1) R$ 85,75 
(oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e R$ 395,86 (trezentos 
e noventa e cinco reais e oitenta e seis centavos) por metro cúbico, a 
contar de 01.02.2015 até 30.04.2015 (art. 2º, parágrafo único, I, do 
Decreto nº 5.059, de 2004, incluído pelo Decreto nº 8.395, de 2015, 
combinado com o art. 3º, I, desse último decreto), e para (c.2) R$ 67,94 
(sessenta e sete reais e noventa e quatro centavos) e R$ 313,66 (trezentos 
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e treze reais e sessenta e seis centavos) por metro cúbico, a contar de 
01.05.2015 (art. 2º, inciso I, do Decreto nº 5.059, de 2004, na redação 
dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015); e (d) no caso do “óleo diesel e 
suas correntes”, de R$ 26,36 (vinte e seis reais e trinta e seis centavos) 
e R$ 121,64 (cento e vinte e um reais e sessenta e quatro centavos) por 
metro cúbico (redação original do Decreto nº 5.059, de 2004, art. 2º, II) 
para (d.1) R$ 53,08 (cinquenta e três reais e oito centavos) e R$ 244,92 
(duzentos e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos) por metro 
cúbico, a contar de 01.02.2015 até 30.04.2015 (art. 2º, parágrafo único, 
II, do Decreto nº 5.059, de 2004, incluído pelo Decreto nº 8.395, de 
2015, combinado com o art. 3º, I, desse último decreto), e para (d.2) 
R$ 44,17 (quarenta e quatro reais e dezessete centavos) e R$ 203,83 
(duzentos e três reais e oitenta e três centavos) por metro cúbico, a 
contar de 01.05.2015 (art. 2º, inciso II, do Decreto nº 5.059, de 2004, 
na redação dada pelo Decreto nº 8.395, de 2015).

Como se vê, não se cogita da alegada majoração, pelo Poder Executivo, 
das alíquotas do PIS e da Cofins incidentes sobre os combustíveis, em 
ofensa ao princípio da estrita legalidade. Isso porque as alterações dos 
coeficientes de redução levadas a efeito pelo Decreto nº 8.395, de 2015, 
em nenhum momento implicaram a imposição de alíquotas específicas 
superiores àquelas previstas nos incisos do caput do art. 23 da Lei nº 
10.865, de 2004 (de R$ 141,10 – cento e quarenta e um reais e dez 
centavos – e R$ 651,40 – seiscentos e cinquenta e um reais e quarenta 
centavos – por metro cúbico de gasolinas e suas correntes, exceto 
gasolina de aviação; e R$ 82,20 – oitenta e dois reais e vinte centavos 
– e R$ 379,30 trezentos e setenta e nove reais e trinta centavos – por 
metro cúbico de óleo diesel e suas correntes). Ou seja, ainda que em 
menor extensão, comparativamente à redação original do Decreto nº 
5.059, de 2004, o Decreto nº 8.395, de 2015, na verdade reduziu as 
alíquotas específicas do regime especial do PIS e da Cofins incidentes 
sobre combustíveis, instituído pelo art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, 
o que fez com base em autorização expressamente concedida pelo § 5º 
desse mesmo artigo.

Ora, o Decreto nº 8.395, de 2015, foi editado com autorização 
legal conferida pelo § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, e 
não desrespeitou os elementos essenciais das contribuições PIS e 
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Cofins incidentes sobre combustíveis, tais como definidos material 
e formalmente nas Leis nos 9.718, de 1998; 10.560, de 2002; 10.637, 
de 2002; 10.833, de 2003; e 10.865, de 2004. Tampouco o indigitado 
decreto desbordou da autorização que lhe foi conferida pelo § 5º do 
art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, de alterar coeficientes de redução das 
alíquotas, anteriormente fixados também por decreto, não havendo falar 
em instituição ou majoração de tributo sem amparo em lei em sentido 
estrito (formal). Não se cogita, portanto, de violação ao princípio da 
legalidade tributária (art. 150, I, da Constituição Federal).

Também não há falar, outrossim, em violação aos arts. 6º e 7º do 
Código Tributário Nacional, uma vez que esses dispositivos vedam a 
delegação de competência tributária entre pessoas jurídicas de direito 
público, o que não é o caso.

Por outro lado, o fato de inexistir previsão constitucional facultando 
ao Poder Executivo, nos casos de PIS e Cofins incidentes sobre 
combustíveis, “atendidas as condições e os limites estabelecidos em 
lei”, alterar (ainda que se utilizando de coeficientes de redução) as 
alíquotas das contribuições – a exemplo do que ocorre com o Imposto 
de Importação, o Imposto de Exportação, o Imposto sobre Operações 
Financeiras, o Imposto sobre Produtos Industrializados e a Cide relativa 
às atividades de importação ou comercialização de petróleo, gás natural 
e álcool (arts. 153, § 1º, e 177, § 4º, I, b, da Constituição Federal) – não 
implicaria inconstitucionalidade direta do Decreto nº 8.395, de 2015, 
mas sim – em tese – do § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, 
que autorizou o Poder Executivo a “fixar coeficientes para redução das 
alíquotas previstas neste artigo, os quais poderão ser alterados, para 
mais ou para menos, ou extintos, em relação aos produtos ou à sua 
utilização”. Ocorre que, no caso de declarar-se a inconstitucionalidade 
do § 5º do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, se aplicariam à impetrante 
não as alíquotas da redação original do Decreto nº 5.059, de 2004, 
como pretende, porque esse decreto também perderia o seu fundamento 
legal de validade, mas sim as alíquotas dos incisos do caput do art. 23 
da Lei nº 10.865, de 2004, que teriam os seus efeitos restabelecidos 
por força do efeito repristinatório, que é próprio da declaração de 
inconstitucionalidade.

Sinalo, por pertinente, que o presente caso é diverso daquele que 
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foi objeto do RMS nº 25.476/DF, porque (a) naquele caso se declarou 
a inconstitucionalidade de portaria (Portaria nº 1.135, de 1999, do 
Ministério da Previdência e Assistência Social) que aumentara a base 
de cálculo de tributo, com autorização conferida por decreto (sem 
qualquer lei autorizando a tanto), enquanto no presente caso o que 
há é a alteração, por decreto, de coeficientes redutores de alíquota 
anteriormente instituídos também por decreto, tudo com base em 
autorização conferida por lei; e (b) naquele caso se cogitava de haver 
múltiplas inconstitucionalidades, ou seja, de haver inconstitucionalidade 
tanto da norma que o demandante apontava como inconstitucional (a 
portaria) quanto daquela outra anterior que teria restabelecidos os seus 
efeitos por força do efeito repristinatório (o decreto). No presente caso, 
porém, não se cogita de haver inconstitucionalidade nas normas cujos 
efeitos seriam restabelecidos por força do efeito repristinatório (incisos 
do caput do art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004).

Assim, não tem o contribuinte o direito de continuar recolhendo o 
PIS e a Cofins incidentes sobre os combustíveis, pelo regime especial 
de que trata o art. 23 da Lei nº 10.865, de 2004, com as alíquotas da 
redação original do Decreto nº 5.059, de 2004.

Assiste razão à impetrante, porém, quando alega que a cobrança 
pelas novas alíquotas (da redação conferida pelo Decreto nº 8.395, de 
2015) deveria ter observado o prazo de 90 dias, a contar da vigência 
da norma. É que, ainda que no caso não tenha havido, juridicamente, 
instituição ou aumento de tributo, também as normas que veiculam 
a extinção e/ou a redução de benefícios concedidos ao contribuinte 
devem observar os princípios da segurança jurídica, da boa-fé, da não 
surpresa e da lealdade, o que significa dizer que não devem operar seus 
efeitos de imediato. Tratando-se, no caso, de benefício (coeficiente de 
redução de alíquota) atinente às contribuições PIS e Cofins incidentes 
sobre combustíveis, tenho que a eficácia da norma deve observar o 
prazo nonagesimal.

Em resumo, tem o contribuinte o direito de, no interregno de 01 de 
fevereiro de 2015 a 30 de abril de 2015, recolher o PIS e a Cofins sobre 
combustíveis, no âmbito do regime especial do art. 23 da Lei nº 10.865, 
de 2004, pelas alíquotas da redação original do Decreto nº 5.059, de 
2004, afastadas no período as alíquotas do Decreto nº 8.395, de 2015.
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Daí decorre o direito da impetrante à restituição dos valores 
recolhidos a mais, atualizados pela taxa Selic. O aproveitamento do 
direito creditório ora reconhecido ao contribuinte deverá se dar mediante 
compensação tributária (a) após o trânsito em julgado da decisão (art. 
170-A do CTN); (b) por iniciativa do contribuinte; (c) com quaisquer 
tributos e contribuições federais administrados pela Receita Federal 
do Brasil, à exceção dos débitos relativos a tributos e contribuições 
devidos no registro da Declaração de Importação, das contribuições 
previdenciárias previstas no art. 11, parágrafo único, a, b e c, da Lei nº 
8.212, de 1991, e das contribuições instituídas a título de substituição 
(art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996, c/c art. 26, parágrafo único, da Lei 
nº 11.457, de 2007); e (d) mediante entrega de declaração contendo as 
informações sobre os créditos e débitos utilizados, cujo efeito é o de 
extinguir o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior 
homologação, observados os preceitos do art. 74 da Lei nº 9.430, de 
1996, e alterações posteriores.

Em resumo, impõe-se conceder o mandado de segurança quanto ao 
pedido subsidiário.

3. Dispositivo

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

VOTO-VISTA

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Deflui do voto do 
eminente relator que a incidência do PIS e da Cofins devidos pelos 
produtores e importadores de derivados do petróleo faz-se:

a) como regra geral, mediante a aplicação de alíquotas ad valorem;
b) por opção do contribuinte, mediante a aplicação de regime 

especial.
A controvérsia, no presente caso, não diz respeito à regra geral, e 

sim ao regime especial.
Consoante o referido regime especial, em suma:
a) a tributação faz-se mediante a aplicação de alíquotas específicas;
b) o Poder Executivo é autorizado a, por meio de decreto, reduzir 

tais alíquotas específicas, assim como a reduzir esses redutores, total 
ou parcialmente;
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c) quando os redutores vigentes são reduzidos, a alíquota específica é 
aumentada, mas sempre e necessariamente até o limite daquela alíquota 
específica estabelecida em lei;

d) quando os redutores vigentes são aumentados, a alíquota específica 
é diminuída.

Pois bem.
A parte apelante não aponta qualquer mácula na regra geral, que 

dispõe sobre a apuração do PIS e da Cofins devidos pelos produtores e 
importadores de derivados do petróleo, a partir de base de cálculo e da 
alíquota ad valorem definidos em lei.

Sua insurgência diz respeito ao regime especial antes mencionado, 
na parte em que este prevê a delegação, ao Poder Executivo, da 
possibilidade de instituir e alterar, por meio de decreto, os redutores das 
alíquotas específicas.

O problema é que, caso se entenda que não é legítima a delegação, ao 
Poder Executivo, da competência para alterar as alíquotas específicas, 
inevitavelmente ter-se-á que entender que ele, igualmente, não detém 
poderes para instituir tais redutores. Toda a delegação, e não apenas 
parte dela, teria que ser considerada inaplicável.

Só que, se isso fosse feito, ao invés de beneficiar-se de seu pleito, 
a parte impetrante seria por ele prejudicada, pois, simplesmente, não 
haveria redutores a serem aplicados.

No que tange à anterioridade nonagesimal, tecem-se as considerações 
que se seguem.

Conforme anteriormente apontado, a redução do redutor da alíquota 
específica acarreta a elevação desta última.

Logo, impõe-se a observância do princípio da anterioridade 
nonagesimal, o que somente não se aplicaria caso se tratasse pura e 
simplesmente da revogação ou da alteração de benefício fiscal. Todavia, 
o presente caso trata, tão somente, da quantificação objetiva da alíquota 
específica.

Com essas considerações, acompanho o voto do relator.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento à apelação.
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VOTO-VISTA

A Exma. Sra. Desa. Federal Luciane Amaral Corrêa Münch: Voto 
por acompanhar o relator.
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ARGUIÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5051557-64.2015.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz

Suscitante: 2ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessado: Sindicato das Empresas de Transporte de Carga no 

Estado de Santa Catarina – Setcesc
Advogado: Dr. Nelson Wilians Fratoni Rodrigues

Interessada: União – Fazenda Nacional
MPF: Ministério Público Federal

QUESTÃO DE ORDEM

O Exmo. Sr. Des. Federal Sebastião Ogê Muniz: Trata-se de arguição 
de inconstitucionalidade da expressão “de que trata o art. 12 do Decreto-
Lei nº 1.598, de 26 de dezembro de 1977”, contida no artigo 3º, caput, 
da Lei 9.718/98, no artigo 1º, § 1º, da Lei 10.637/02 e no artigo 1º, § 
1º, da Lei 10.833/03, conforme redação dada pela Medida Provisória 
627/13, posteriormente convertida na Lei 12.973/14.

O incidente foi suscitado pela Segunda Turma, no bojo da Apelação 
Cível 5032663-08.2014.404.7200, na sessão de 17.11.2015, em que se 
discute:

a) a exclusão dos valores relativos ao ICMS da base de cálculo das 
contribuições ao PIS e à Seguridade Social (Cofins); e

b) o direito de compensação dos valores indevidamente recolhidos a 
tais títulos, observada a prescrição quinquenal.
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Distribuída a arguição ao relator do processo originário, 
Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona, e incluída na sessão 
de 28.04.2016, a Corte Especial decidiu, por maioria, após as sustentações 
orais, solver questão de ordem para determinar o sobrestamento do 
feito, pelo prazo de 1 (um) ano, bem assim o sobrestamento de todos os 
processos relativos ao mesmo tema.

Determinada a juntada das notas taquigráficas da sessão de 
28.04.2016 (eventos 22 e 23).

É o relatório do essencial.
Trago o feito em mesa.
Inicialmente, cumpre consignar que, tendo sucedido ao 

Desembargador Federal Otávio Roberto Pamplona no acervo do 
gabinete de Sua Excelência, assumo a relatoria da presente arguição de 
inconstitucionalidade, nos termos dos artigos 12, inciso IV, e 210, § 3º, 
ambos do RITRF4, que assim dispõem:

“Art. 12. Compete à Corte Especial Judicial processar e julgar:
(...)
IV – os incidentes de arguição de inconstitucionalidade de lei ou de ato normativo 

suscitados nos processos submetidos a julgamento originário ou recursal do Tribunal, 
hipótese em que o relator (art. 210, § 3º), mesmo não sendo integrante da Corte Especial, 
dela participará no julgamento do incidente, excluindo-se o desembargador mais moderno, 
respeitada a garantia do quinto constitucional;

(...)
Art. 210. A Seção ou a Turma remeterá o feito ao julgamento da Corte Especial quando 

a maioria acolher arguição de inconstitucionalidade ainda não decidida por ela ou pelo 
Supremo Tribunal Federal.

(...)
§ 3º O relator, ainda que não integre a Corte Especial, dela participará no julgamento 

do incidente, excluindo-se o desembargador mais moderno.”

A questão debatida neste incidente, em última análise, diz respeito 
à (in)constitucionalidade do conceito de receita bruta de que trata o 
artigo 12 do Decreto-Lei 1.598/77, conforme alterações efetuadas pela 
Medida Provisória 627/13, posteriormente convertida na Lei 12.973/14.

Extrai-se das notas taquigráficas da sessão de 28.04.2016 (evento 
23) que o sobrestamento desta arguição e dos processos a ela relativos 
foi determinado a fim de que se aguardasse o julgamento, pelo Supremo 
Tribunal Federal, do Recurso Extraordinário 574.706.

Foi definido o prazo de 1 (um) ano para a suspensão, o qual já findou.
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Observa-se que, nesse ínterim, em 15.03.2017, o Plenário do 
Supremo Tribunal Federal encerrou o julgamento do RE 574.706, nos 
seguintes termos:

“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto da relatora, Ministra Cármen 
Lúcia (Presidente), apreciando o tema 69 da repercussão geral, deu provimento ao recur-
so extraordinário e fixou a seguinte tese: ‘O ICMS não compõe a base de cálculo para a 
incidência do PIS e da Cofins’. Vencidos os Ministros Edson Fachin, Roberto Barroso, 
Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Nesta assentada o Ministro Dias Toffoli aditou seu voto. 
Plenário, 15.03.2017.”

Todavia, não houve, até o momento, a publicação do inteiro teor da 
decisão colegiada, de modo que não é possível estabelecer os reflexos 
que o julgado terá sobre os processos que tratam de questões correlatas, 
especialmente no que diz respeito à compensação de valores recolhidos 
indevidamente.

Se sobrevier a modulação temporal dos efeitos do julgado, seus efeitos 
quanto ao direito de compensação serão praticamente inexistentes.

A propósito, dispõe o artigo 949 do Código de Processo Civil:
“Art. 949. Se a arguição for:
I – rejeitada, prosseguirá o julgamento;
II – acolhida, a questão será submetida ao plenário do tribunal ou ao seu órgão especial, 

onde houver.
Parágrafo único. Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou 

ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento 
destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão.” (grifado)

Nesse particular, e considerando a necessidade de, também, dar 
tratamento uniforme ao processamento de feitos que tratam da mesma 
matéria, formulo a presente questão de ordem, a qual proponho seja 
solvida para o fim de se renovar o sobrestamento deste incidente e dos 
processos a ele relativos pelo prazo de 6 (seis) meses a contar desta 
sessão, sem prejuízo do eventual levantamento da suspensão caso, 
nesse intervalo, vier a ser publicado o inteiro teor do julgamento do RE 
574.706.

Ante o exposto, voto por solver a questão de ordem formulada, nos 
termos da fundamentação.
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INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE 
Nº 5051763-44.2016.4.04.0000/TRF

Relator: O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen

Suscitante: 8ª Turma do TRF da 4ª Região
Interessado: Joel Claudino de Lima

Procurador: Dr. Ricardo Henrique Alves Giuliani (DPU) DPU109
Interessado: Ministério Público Federal

EMENTA

Arguição de inconstitucionalidade do art. 1º, XIV, do Decreto 
8.615/15. Indulto natalino, periódico e genérico, a tantos quantos 
tenham cumprido 1/4 das suas penas restritivas de direitos. Violação 
à separação dos poderes, à individualização das penas, à vedação ao 
Executivo para legislar sobre matéria penal e à vedação da proteção 
insuficiente.

1. O exercício de toda e qualquer competência, por parte de quaisquer 
autoridades, por mais elevadas que sejam, tem de ser orientado pelos 
princípios constitucionais, deles não podendo desbordar, sob pena de 
invalidade.

2. Compete privativamente ao presidente da República conceder 
indulto, prerrogativa discricionária, mas não arbitrária, cujo exercício 
só se justifica em caráter excepcional, sobretudo quando presentes 
razões humanitárias.

3. Os crimes estão sujeitos às penas cominadas pelo Poder Legislativo 
e aplicadas pelo Poder Judiciário de modo individualizado, com atenção 
às circunstâncias específicas relacionadas a cada crime e ao seu agente.

4. A conversão das penas privativas de liberdade em restritivas de 
direitos evita o desnecessário encarceramento, apresentando maior 
efeito ressocializador. Consiste, via de regra, na substituição da prisão 
pela prestação de serviços à comunidade e pelo pagamento de prestação 
pecuniária.

5. Ao conceder indulto  inclusive aos apenados que recém tenham 
cumprido 1/4 das penas restritivas de direitos a que condenados, 
dispensando o cumprimento dos 3/4 que ainda tinham a cumprir, o 
presidente da República viola o princípio da separação dos poderes e o 
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princípio da individualização das penas, de que cuidam os artigos 2º e 
5º, XLVI, da CF.

6. O presidente da República, ao estabelecer normas redutoras de 
pena, de cunho geral e abstrato, mediante decretos de indulto editados 
periodicamente, viola a norma constitucional que lhe proíbe legislar 
sobre Direito Penal: art. 62, § 1º, b, da CF.

7. O decreto de indulto que retira a eficácia da resposta penal ao 
reduzi-la a níveis desproporcionalmente brandos, com a dispensa do 
cumprimento de mais da metade das penas aplicadas, viola o princípio 
constitucional da vedação da proteção insuficiente, que é uma garantia 
da sociedade.

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, acolher a arguição para declarar a 
inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto nº 8.615/15 
(concessivo de indulto), por violação aos artigos 2º, 5º, XLVI, 62, § 
1º, b, da Constituição Federal e ao princípio da vedação da proteção 
insuficiente, nos termos do relatório, votos e notas taquigráficas que 
ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 25 de maio de 2017.
Des. Federal Leandro Paulsen, Relator.

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen: Trata-se de arguição 
de inconstitucionalidade por mim suscitada em sessão ordinária da 
8ª Turma deste Tribunal, nos autos do Agravo de Execução Penal nº 
5003737-58.2016.4.04.7002, no qual o Ministério Público Federal 
insurge-se contra decisão que concedeu indulto a apenado e declarou 
extinta sua punibilidade, com base no art. 1º, XIV, do Decreto nº 
8.615/15 e no art. 107, II, do Código Penal.

O dispositivo questionado possui a seguinte redação:
“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e estrangeiras:
(...)
XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritiva de 
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direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, 
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2015, um quarto da pena, se não reincidentes, 
ou um terço, se reincidentes; (...)”

Ao suscitar a questão de ordem nos autos do referido agravo de 
execução penal, acolhida por maioria, referi que o artigo 1º, inciso 
XIV, do Decreto 8.615/15, que concede indulto a quem tenha cumprido 
apenas um quarto das penas restritivas de direitos a que submetido 
por condenação lastreada no tipo e nos critérios legais de dosimetria 
aplicáveis ao caso, atenta contra a separação dos Poderes Legislativo 
e Judiciário, contra o princípio da individualização da pena, contra a 
vedação constitucional de que o Executivo legisle sobre Direito Penal 
e contra o princípio da vedação da proteção insuficiente, na medida em 
que gera impunidade.

Ademais, referi que o texto do decreto questionado pelo Ministério 
Público Federal não aponta uma única razão de fato ou de direito que 
aproxime o indulto de sua função constitucional específica, ou seja, 
modificar pontualmente julgamentos relativos a casos peculiares 
que ostentem alguma razão humanitária ou iniquidade apta a ensejar 
clemência por parte do líder do Executivo.

O acórdão que suscitou a questão de ordem na 8ª Turma desta Corte 
restou assim ementado:

“DIREITO PENAL. QUESTÃO DE ORDEM. INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE 
INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 1º, XIV, DO DECRETO 8.615/15. INDULTO 
NATALINO. Perdão periódico e genérico a tantos quantos tenham cumprido 1/4 das suas 
penas. Violação à separação dos poderes, à individualização das penas, à vedação ao Exe-
cutivo para legislar sobre matéria penal e à vedação da proteção insuficiente.

1. O exercício de toda e qualquer competência ou prerrogativa, por parte de quaisquer 
autoridades, por mais elevadas que sejam, tem de ser orientado pelos princípios constitu-
cionais, deles não podendo desbordar, sob pena de implicar práticas inválidas.

2. O indulto é prerrogativa do presidente da República cujo exercício só se justifica em 
caráter excepcional, quando presentes razões humanitárias relacionadas, por exemplo, à 
idade ou às condições de saúde.

2. A concessão periódica e generalizada de indulto a tantos quantos tenham cumprido 1/4 
das suas penas ofende diversas normas constitucionais, não encontrando suporte de validade.

3. Ao perdoar 3/4 das penas aplicadas pelo Poder Judiciário à luz das cominações le-
gais feitas pelo Poder Legislativo, o Poder Executivo viola os princípios da separação dos 
poderes e da individualização das penas, de que cuidam os artigos 2º e 5º, XLVI, da CF.

4. Ao estabelecer normas de indulto de cunho geral e abstrato pela via de decreto, o 
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chefe do Poder Executivo viola a norma constitucional que lhe proíbe legislar sobre Direito 
Penal:  art. 62, § 1º, b, da CF.

5. Retirando a eficácia da resposta penal ao reduzi-la a níveis desproporcionalmente 
brandos, o decreto de indulto viola o princípio constitucional da vedação da proteção 
insuficiente.”

Acolhido o incidente pela Turma, apresento este incidente de arguição 
de inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto nº 8.615/15 
à consideração da Corte Especial, atendendo ao disposto no artigo 97 da 
Constituição Federal.

Destaco que o Ministério Público Federal se manifesta pela 
afirmação da inconstitucionalidade do inciso XIV do artigo 1º do 
Decreto Presidencial nº 8.615/2015, mediante parecer sintetizado nos 
seguintes termos:

“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. PENAL. PROCESSO PENAL. 
INDULTO NATALINO. INCISO XIV DO ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 8.615/2015. IN-
CONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2º, 5º, XLVI, 62, § 1º, B, TODOS 
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO DA PROTEÇÃO 
INSUFICIENTE.

1. Em que pese a autorização constitucional do artigo 84, inciso XII, da Constituição, 
para a concessão do indulto pelo presidente da República, é fato notório que a cada ano o 
instituto vem se distanciando de sua função precípua – a concessão de liberdade ao detento 
que, por razões humanitárias e em casos muito específicos, reclame ato de clemência ao 
detentor máximo do poder político estatal.

2. O indulto coletivo e genérico concedido pelo presidente da República no Decreto 
8.615/2015, artigo 1º, inciso XIV, não atende e não se harmoniza com outros preceitos, 
também previstos na Constituição, como a separação dos poderes (artigo 2º), a individu-
alização da pena (artigo 5º, inciso XLVI), a vedação de o Poder Executivo legislar sobre 
matéria penal e processual penal por decreto (artigo 62, § 1º, b) e o princípio da vedação 
da proteção insuficiente (decorrente do princípio da proporcionalidade).

3. Parecer pela afirmação da inconstitucionalidade do inciso XIV do artigo 1º do De-
creto Presidencial n° 8.615/2015.”

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Des. Federal Leandro Paulsen: 

1. Controle de constitucionalidade de decreto. Cabimento 

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a via direta de 
controle de constitucionalidade dos decretos expedidos pelo Executivo 
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quando não ostentem natureza meramente regulamentar. Precedentes: 
ADI 2155 MC/PR e ADI 708 DF.

2. O princípio da individualização da pena 

Cesare Beccaria, em sua clássica obra Dos delitos e das penas 
(1764), apresentou contundente crítica à crueldade da resposta dada 
à criminalidade pelo sistema penal vigente no âmbito do Estado 
absolutista. Segundo o autor, as penas não podiam ter como finalidade 
torturar e afligir um ser sensível, nem desfazer um crime praticado, mas 
obstar o culpado de tornar-se futuramente prejudicial à sociedade e 
afastar os seus patrícios do caminho do crime: “(...) uma pena, para ser 
justa, precisa ter apenas o grau de rigor suficiente para afastar o homem 
da senda do crime” (BECCARIA, Cesare. Dos delitos e das penas. São 
Paulo: Hemus, 1974).

A constante e lenta superação daquele modelo arcaico de Direito 
Penal denunciado por Beccaria fez com que diferentes teorias acerca 
da função da pena e do próprio Direito Penal fossem desenvolvidas 
(teoria da retribuição, teoria da prevenção, teoria da ressocialização) 
até que um amálgama dessas ideias passasse a ser encampado pelos 
contemporâneos Estados Democráticos de Direito. As penas infamantes 
restaram substituídas por sanções proporcionais e funcionalizadas 
aplicáveis mediante o devido processo legal garantidor de amplo direito 
de defesa ao acusado. A proteção aos bens jurídicos tutelados não se dá 
mais com sacrifício de direitos fundamentais; ao contrário, os afirma e 
respeita, tanto os dos acusados, como os das vítimas e os de todos os 
integrantes da sociedade.

É nesse contexto democrático e protetor dos direitos individuais que 
nossa Constituição Federal determina, em seu art. 5º, XLVI, a estrita 
observância ao princípio da individualização da pena. Trata-se de norma 
finalística a ser seguida pela legislação infraconstitucional e representa, 
em suma, a exigência de que a resposta às condutas ilícitas seja sempre 
proporcional e adequada ao caso concreto, mas, simultaneamente, que 
seja certa e inevitável de modo a não permitir o império da impunidade. 
A pena deve ser individualizada, nos limites da lei, e sua execução em 
estabelecimento prisional deve ser individualizada, quando menos, de 
acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado (PELUSO, 
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Cezar. STF, HC 82.959).
No âmbito infraconstitucional, o princípio ganha densidade, e o 

caráter eclético da pena em nosso sistema fica evidenciado. O art. 59 
do Código Penal brasileiro impõe que a pena seja dosada de forma 
necessária para reprovação e prevenção do crime. De outra banda, o art. 
1º da Lei de Execuções Penais preocupa-se com a ressocialização do 
condenado. Há, por um lado, proteção aos direitos individuais daquele 
que se veja na condição de acusado e, por outro, resguardo do direito da 
coletividade de ver punidas violações ao ordenamento.

O mesmo art. 5º, XLVI, da CF, além de proclamar expressamente 
o princípio da individualização da pena, estabelece de forma taxativa 
as modalidades punitivas admitidas em nosso sistema, notadamente: 
privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social 
alternativa ou suspensão ou interdição de direitos. Há um rol exauriente 
de métodos sancionatórios não infamantes a serem utilizados de forma 
adequada, proporcional e individualizada, à vista do caso concreto, 
considerando-se o crime praticado e o infrator.

Percebe-se que muito já nos distanciamos do sistema penal do tirano, 
em que o réu era visto como inimigo a ser destruído. Embora ainda haja 
um longo caminho a ser trilhado para aprimoramento do sistema, o fato 
é que a discussão que ora travaremos acerca do indulto está inserida 
em tal contexto democrático, e, por conseguinte, as premissas para 
sua compreensão são muito diversas daquelas existentes em tempos 
remotos. Partindo-se desse ponto, faz-se necessário avançar a análise 
identificando a conformação institucional estabelecida pela Constituição 
Federal para fins de dar concretude ao princípio da individualização da 
pena.

3. O arranjo constitucional das instituições para concretização do 
princípio da individualização da pena 

A organização da vida em sociedade, a garantia de liberdades e a 
proclamação de direitos envolvem a afirmação de bens merecedores de 
proteção jurídica. É legítimo que se utilize a resposta penal em face de 
condutas capazes de violar significativamente bens jurídicos de elevada 
importância. Consoante lição de Oscar Emílio Sarrule:
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“As proibições penais somente se justificam quando se referem a condutas que afetem 
gravemente direitos de terceiros; como consequência, não podem ser concebidas como 
respostas puramente éticas aos problemas que se apresentam senão como mecanismos de 
uso inevitável para que sejam assegurados os pactos que sustentam o ordenamento nor-
mativo, quando não existe outro modo de resolver o conflito.” (SARRULE, Oscar Emílio. 
La crisis de legitimidad del sistema jurídico penal (abolicionismo o justificación). Buenos 
Aires: Universidad, 1998)

É sobre o Poder Legislativo, representante da sociedade, que recai o 
ônus constitucional de apreciar condutas em abstrato, defini-las como 
de relevância penal e indicar os limites proporcionais da resposta 
estatal. Como preconiza o art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição, não 
há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação 
legal. Lei essa, diga-se, editada pelo Congresso Nacional de acordo 
com o procedimento dialógico estabelecido para a gênese de qualquer 
norma jurídica oriunda do parlamento. Essa é a primeira etapa do ciclo 
de atuação estatal no seio do Direito Penal, assim como é a primeira 
etapa na individualização das penas adequadas para cada caso concreto. 
Estamos diante da perspectiva abstrata do princípio da individualização 
da pena, ou seja, sua faceta relacionada à legalidade, à impessoalidade 
e à generalidade no tratamento das condutas similares para que nossa 
sociedade supere definitivamente a barbárie do vetusto Direito Penal, 
mas, simultaneamente, assegure o direito da coletividade de ver 
resguardadas as leis do país.

O segundo vértice do princípio da individualização da pena foi 
atribuído pela Constituição Federal ao Poder Judiciário. A ele incumbe 
a tarefa de, mediante processo conduzido em contraditório e que 
assegure o amplo direito de defesa, identificar, no caso concreto, a 
eventual violação, por um indivíduo, da norma penal criada pelo 
Poder Legislativo e, ato contínuo, dosar a pena aplicável dentro das 
balizas abstratas fornecidas pela própria lei. O Judiciário não analisa 
o acerto ou desacerto da criminalização desta ou daquela conduta, 
assim como, de regra, não avalia a qualidade ou quantidade da resposta 
penal estabelecida pelo Poder Legislativo, salvo quando violadores 
de garantias ou de direitos fundamentais. Trata-se de uma nova etapa 
na concretização do princípio da individualização da pena que não se 
sobrepõe àquela desempenhada pelo Congresso Nacional.

Ao condenar um indivíduo como incurso em preceito penal, o julgador 
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partirá sempre da pena mínima estabelecida em abstrato pelo Poder 
Legislativo. Ao longo da dosimetria da pena, todo e qualquer acréscimo 
a ser realizado reclama fundamentação jurídica e descrição fática que 
o legitimem. Não há espaço para idiossincrasias, arbitrariedades ou 
imposição de penas decorrentes da vontade pessoal do julgador. Toda 
reprimenda reclama fundamentação clara, congruente com o caso e, 
especialmente, ancorada na legislação penal editada pelo Congresso 
Nacional. Definida a condenação e passível de execução, reclama-se a 
atuação do terceiro poder do Estado, o Executivo.

O papel central do Poder Executivo na concretização do princípio 
da individualização da pena é assegurar a existência dos meios e dos 
métodos necessários para cumprimento das sanções, dosadas pelo Poder 
Judiciário a partir da legislação engendrada pelo Poder Legislativo, em 
atenção à pessoa do apenado. Em outras palavras, cabe aos Poderes 
Executivos federal e estadual a classificação e a orientação dos 
detentos segundo seus antecedentes, sexo, idade e personalidade para 
cumprimento das sanções nas casas prisionais, bem como lhes incumbe 
a construção de presídios, de casas de albergado, de colônias prisionais, 
a contratação de agentes penitenciários, a aquisição e a manutenção 
de aparelhos como tornozeleiras eletrônicas etc. As varas judiciais de 
execuções penais presidem a execução das penas, sob a perspectiva 
jurídica, decidindo questões relacionadas, e.g., à progressão ou à 
regressão de regimes e à preservação dos direitos dos presos. Mas são 
os órgãos do Executivo que dão concretude às decisões, fazendo incidir 
adequadamente sobre o condenado as penas privativas de liberdade.

Para desempenho de tal mister, a Lei 7.210/84 instituiu os 
departamentos penitenciários nacional e locais, bem como o Conselho 
Nacional de Política Criminal e Penitenciária. Perceba-se que estamos 
diante de função administrativa congruente com a ontologia da própria 
nomenclatura de tal poder, ou seja, “Executivo”. Nessa última etapa da 
individualização da pena em um Estado Democrático de Direito, não 
há qualquer realização de juízo de valor acerca das sanções, seja no que 
tange à sua perspectiva abstrata definida pelo Poder Legislativo, seja em 
relação à sua face concreta decorrente da atuação do Poder Judiciário. 
Tanto assim o é que a Constituição Federal veda expressamente em seu 
art. 62, § 1º, I, b, que o Poder Executivo legisle acerca de Direito Penal:
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“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar 
medidas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso 
Nacional. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 32, de 2001)

I – relativa a: (Incluído pela Emenda Constitucional nº 32, de 2001)
(...)
b) direito penal, processual penal e processual civil; (Incluído pela Emenda Constitu-

cional nº 32, de 2001)”

Desde a Emenda Constitucional nº 32/01, inexiste espaço para que 
o Poder Executivo, usurpando as funções do Poder Legislativo, legisle 
sobre Direito Penal, restando-lhe afastada a via das medidas provisórias. 
A participação do Executivo na individualização da pena consagra-se 
como último e relevante elo da engrenagem, sendo imprescindível para a 
aplicação efetiva das penas privativas de liberdade já adequadas ao caso 
concreto em suas etapas legislativa e judicial. Não lhe toca, entretanto, 
poder normativo para regrar de forma abstrata e geral condutas que 
sejam tipificadas como criminosas ou suas respectivas penas.

Podemos sintetizar o quadro constitucional envolvendo o princípio da 
individualização da pena da seguinte maneira: (a) ao Poder Legislativo 
incumbe a tarefa de editar leis criminalizando condutas que atentem 
contra os bens jurídicos mais caros à sociedade, penalizando-as de modo 
proporcional; (b) ao Poder Judiciário, mediante processo travado em 
contraditório e garantidor do direito à ampla defesa, cabe analisar fatos 
concreto, identificar se sua autoria efetivamente pertence ao acusado 
e, com base nos limites previamente estabelecidos pela legislação, 
dosar a pena adequada às circunstâncias do caso concreto; (c) ao Poder 
Executivo incumbe a tarefa de viabilizar e coordenar a execução das 
sanções penais que recaírem sobre indivíduos após a observância estrita 
da legalidade e do procedimento judicial em contraditório.

Vale invocar, nessa linha, a lição Rui Rosado de Aguiar Júnior, 
que assim define o princípio da individualização da pena: norte que 
inicia sua atuação na elaboração da lei (individualização legislativa), 
quando são escolhidos os fatos puníveis, as penas aplicáveis, seus 
limites e critérios de fixação, tem continuidade na individualização 
feita na sentença, para o réu no caso concreto, correspondente à 
segunda fase (individualização judicial), e é perfectibilizado quando da 
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individualização executória, durante o cumprimento da pena. Trata-se 
de um princípio que emana efeitos sobre as três esferas de poder, como é 
possível identificar de forma nítida. Somente quando houver verdadeira 
individualização da pena para o réu nas três etapas ora apontadas é 
que o princípio constitucional explícito em tela terá sido devidamente 
respeitado (AGUIAR JÚNIOR, Rui Rosado. Aplicação da pena. 5. ed. 
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2013. p. 11).

4. Individualização da pena e cárcere 

Nosso Direito Penal contemporâneo, além de ter superado a 
imposição de sanções infamantes mediante consolidação do princípio da 
individualização da pena, apresenta uma série de medidas aptas a evitar 
o encarceramento do indivíduo que tenha cometido condutas tipificadas 
como ilícitas, mas que não sejam consideradas especialmente graves 
quando cotejadas com o restante das previsões do ordenamento penal. 
Isso porque a ciência criminal, em seu atual estágio, concluiu que o 
cerceamento da liberdade do indivíduo que não ostente elevado grau de 
periculosidade à sociedade pode acabar gerando mais malefícios do que 
benefícios, assim como não cumprirá os efeitos pretendidos pela pena, 
em especial o da ressocialização. É nesse contexto que se encontram 
os institutos da transação penal, da suspensão condicional do processo, 
da suspensão condicional da pena e, especialmente, da substituição 
das penas privativas de liberdade por restritivas de direitos. Como se 
vê, o Estado Democrático de Direito, com sua dupla face “garantista” 
(proteção do indivíduo e da sociedade), já afasta do cárcere o agente 
que cometa delitos de menor potencial ofensivo.

Apenas quando não preenchidos os requisitos legais para transação 
penal ou suspensão condicional do processo, institutos aplicados em 
número muito significativo de demandas, é que teremos o início da 
movimentação da máquina judicial para averiguar se conduta e autoria 
delitivas descritas na denúncia do Ministério Público Federal são 
verídicas. Nessa hipótese, apurada a responsabilidade por determinada 
conduta ilícita, o réu receberá a pena adequada de acordo com estrita 
observância ao princípio constitucional da individualização, ou seja: 
(a) estará submetido exclusivamente à imposição de pena limitada aos 
patamares estabelecidos prévia e publicamente pelo Poder Legislativo, 
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assim como vinculada à modalidade punitiva prevista na mesma 
norma; (b) terá sua situação concreta apreciada pelo Poder Judiciário 
para que sua pena reste adequada às peculiaridades específicas de seu 
agir ilícito; (c) jamais receberá pena que supere o mínimo dosado em 
abstrato pelo legislador sem que haja decisão judicial fundamentada 
acerca das razões para tanto; e (d) cumprirá a sanção imposta de 
forma individualizada de acordo com os meios proporcionados (ou 
que deveriam ser proporcionados) pelo Poder Executivo. Observada 
a tríplice faceta da individualização da pena, teremos a imposição da 
pena justa de acordo com o Estado de Direito Democrático.

Caso a resultante dessa operação seja a imposição de pena inferior 
a 04 anos de reclusão e estejam preenchidos os demais requisitos 
objetivos e subjetivos impostos pelo Código Penal, a privação da 
liberdade restará substituída por penas restritivas de direitos. Mais 
uma vez não haverá o temido encarceramento do acusado, punição que 
implica severa restrição do direito fundamental de ir e vir. A prestação 
de serviços à comunidade, a prestação pecuniária, a limitação de final de 
semana, etc., configuram medidas de caráter pedagógico e retributivo 
muito mais eficazes para essa espécie de criminalidade menor. Além de 
assegurarem os interesses sociais no cumprimento das leis, afastando 
a impunidade, evitam a imposição de sofrimento demasiadamente 
desproporcional ao agente que tenha sido condenado.

As considerações até aqui apresentadas defluem em uma única 
conclusão: a vinculação do Direito Penal à restrição da liberdade não é a 
regra no nosso sistema, pelo contrário, ela não está presente na maioria 
das situações; o risco, sim, mas efetivamente implicar a privação de 
liberdade, não. A existência desse risco faz com que diuturnamente 
nos debrucemos sobre os casos concretos de modo a fazer a dosimetria 
mais adequada possível a cada situação, por vezes fazendo ajustes de 
apenas alguns dias ou meses quando a medida venha a favorecer o réu. 
Tais ajustes, é claro, sempre balizados de forma estreita pela dosimetria 
abstrata realizada pelo Poder Legislativo, porquanto temos o mister 
constitucional de exercer aquilo que denominei de segundo vértice da 
concretização do princípio constitucional da individualização da pena.

Em nosso Estado de Direito Democrático, o encerramento do ciclo 
de persecução criminal com a imposição de uma pena efetiva já é, de 
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per si, tortuoso. O encarceramento do agente, dadas as inúmeras figuras 
legislativas voltadas a afastar a privação da liberdade, configura medida 
cada vez menos presente em nossa sociedade.

5. O sistema de freios e contrapesos na individualização da pena

Consoante trabalhado no tópico anterior, a Constituição Federal 
descreve a atuação institucional de cada um dos poderes na tarefa de 
concretizar o princípio da individualização da pena. O desempenho 
de seus respectivos papéis pelos Poderes Legislativo, Judiciário e 
Executivo, nos termos do art. 2º da legislação de vértice, deve ocorrer 
de forma independente e harmônica. O dispositivo cristaliza o antigo 
princípio da separação dos poderes tratado por Montesquieu em sua 
obra Do espírito das leis:

“Tudo estaria perdido se o mesmo homem ou o mesmo corpo dos principais ou dos 
nobres, ou do povo, exercesse esses três poderes: o de fazer as leis, o de executar resoluções 
públicas e o de julgar os crimes ou as divergências dos indivíduos.” (MONTESQUIEU, 
Barão de. Do espírito das leis. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1962. v. 1. p. 181)

A separação dos poderes, por certo, não é absoluta. Há mecanismos 
constitucionais pontuais de participação e de atuação de um poder sobre 
o outro para assegurar o equilíbrio necessário à realização do bem da 
coletividade e o controle de arbítrios e desmandos.

Normalmente, o princípio da individualização da pena concretiza-
se mediante atuação harmônica e independente de cada poder no 
desempenho de seu papel específico sem interferências externas. 
Intervenções, ressalto, são excepcionais e devem contar com sólida 
base constitucional para que não configurem usurpação ilegítima de 
competência.

Como se viu, o primeiro vértice do princípio da individualização da 
pena cabe com exclusividade ao Poder Legislativo, a quem incumbe 
a tarefa de eleger os bens jurídicos a serem tutelados pela norma 
penal, estabelecer a modalidade da reprimenda para eventual conduta 
ilícita, assim como determinar seu quantitativo mínimo e máximo. A 
Constituição Federal veda expressamente que o Poder Executivo legisle 
sobre matéria penal (art. 62, § 1º, I, b), o que assegura a independência 
do Congresso. Paralelamente, o Poder Judiciário somente poderá emitir 
juízo de valor acerca das escolhas legislativas quando essas desbordem 
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dos limites constitucionais mediante criação de punições irrazoáveis ou 
discrepantes dos valores contidos no próprio texto maior.

Para que determinada norma editada pelo Legislativo respeite o 
princípio da proporcionalidade (derivação do princípio do devido 
processo legal insculpido no art. 5º, LIV, da CF), é preciso que ela ostente 
adequação teleológica (finalidade política ditada não por motivações 
arbitrárias do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por 
valores éticos deduzidos na Constituição Federal); seja necessária (o 
meio não exceda os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à 
conservação do fim legítimo pretendido); e apresente proporcionalidade 
em sentido estrito (o “mal” causado pela norma deve ser inferior ao 
“bem” por ela atingido). Sobre o tema, valho-me do escólio de Miguel 
Reale Júnior:

“(...) O princípio da proporcionalidade deflui do conjunto dos princípios e direitos fun-
damentais explicitados na Constituição, a começar pelo princípio da dignidade da pessoa 
humana. Com efeito, a pessoa humana não pode alcançar sua realização concreta se sujeita 
estiver ao arbítrio do legislador, o qual, a seu livre talante, escolhe como objeto de punição 
comportamentos inócuos ou meras desobediências a normas de caráter administrativo, 
pois ‘somente as infrações mais graves da ordem social devem ser eleitas pelo direito pe-
nal’ e a ‘retribuição penal deve ser proporcional à escala ético-penal de proteção de bens 
jurídicos’.” (REALE JÚNIOR, Miguel. A inconstitucionalidade da lei dos remédios. RT, 
v. 763/99, p. 415-431)

O campo da discricionariedade política outorgada pela Constituição 
Federal ao legislador é amplo e, dentro desse espectro, é absolutamente 
vedada qualquer interferência externa, sob pena de violação do 
princípio da separação dos poderes e da própria individualização da 
pena. A Constituição traz como mecanismos de intervenção excepcional 
o controle de constitucionalidade realizado pelo Judiciário (difuso 
e abstrato) e pelo Executivo por meio do veto jurídico. Eventuais 
intervenções por essas vias somente serão legítimas quando o legislador 
vá além daquele amplo espaço de conformidade que lhe é dado pela 
Constituição Federal. Sendo possível a identificação de que a decisão 
tomada é desarrazoada e desproporcional, ultrapassando margem 
racional de definição de meios legítimos para obtenção dos resultados 
necessários, resta autorizada a atuação dos órgãos judiciais de modo a 
corrigir a distorção criada.

Saliente-se que essa “intervenção” observará métodos muito 
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específicos delineados na Constituição Federal, ou seja, dar-
se-á: (a) por intermédio das ações diretas de constitucionalidade e 
inconstitucionalidade que tramitam exclusivamente perante o Supremo 
Tribunal Federal; ou (b) tratando-se de controle difuso, mediante 
observância da reserva de plenário pelos tribunais (art. 97 da CF). 
Somente quando observados tais requisitos bastante estreitos é que 
eventual abuso praticado pelo Poder Legislativo e sancionado pelo 
Poder Executivo poderá ser ceifado mediante intervenção do Poder 
Judiciário.

Paralelamente, ao Poder Legislativo é conferido o poder de editar 
normas descriminalizando ou anistiando determinadas condutas. Nesse 
caso, é o Poder Legislativo que, por motivos de política criminal, adota 
medida apta a afastar por completo a atuação do Poder Judiciário e 
do Poder Executivo na individualização da pena. Todos aqueles 
indivíduos que já haviam sido condenados, ou que estavam sofrendo 
persecução criminal com base em norma anteriormente editada pelo 
Poder Legislativo, deixam a condição de alvos legítimos da atuação 
estatal. Trata-se de mais um exemplo, constitucionalmente avalizado, 
em que a atuação de um poder implica ingerência direta sobre a atuação 
dos demais. E, novamente, verifica-se o caráter excepcional na medida, 
porquanto há necessidade de edição de lei geral e abstrata votada pela 
maioria do Congresso Nacional mediante processo legislativo público 
e que enseja a participação da sociedade no acompanhamento da sua 
tramitação.

Por fim, a Constituição Federal complementa o sistema de freios 
e contrapesos, no âmbito da individualização da pena, outorgando ao 
Poder Executivo o instrumento do indulto (art. 84, XII). Trata-se de 
medida que vem sendo adotada pelo Poder Executivo por intermédio 
de decreto desde 1988 e tem como resultado final a extinção da 
punibilidade de pessoas que: (a) praticaram conduta típica descrita na 
norma penal editada pelo Poder Legislativo; e (b) foram condenadas 
mediante processo em contraditório conduzido pelo Poder Judiciário, o 
qual já estabeleceu a sanção para o caso concreto.

É contra esse instrumento excepcional de intervenção do Poder 
Executivo sobre a individualização da pena praticada pelo Legislativo 
e pelo Judiciário que o Ministério Público se insurge, razão pela qual 
os tópicos subsequentes destinam-se ao estudo de suas especificidades.
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6. Indulto. Origens e significação do instituto

O indulto teve origem no período do absolutismo monárquico 
europeu, marcado por um Direito Penal violento e arbitrário, e pode 
ser traduzido como o perdão outorgado pelo rei àquele que foi acusado 
ou condenado pela prática de um crime. Efeito direto do indulto, ato de 
clemência do soberano detentor de poderes divinos, era desde então a 
exclusão da pena do agente, sua minoração ou mesmo comutação por 
medida mais branda.

Tal ato fundava-se na própria sobreposição dos poderes titularizados 
pelo monarca, o qual cumulava funções legislativas, judiciais e 
executivas. Os magistrados, cujo dever era a aplicação irrestrita da lei 
do Estado absolutista, exerciam sua função em nome do rei, razão pela 
qual nada mais natural que, em última instância, aquele que delegou o 
poder pudesse revisar as decisões tomadas por outrem em seu lugar. 
Nesse sentido Walter Robles Rosales:

“En lo penal Las Partidas consideraban el indulto como condonación o remisión de 
la pena que el delincuente merecía en algún caso. Durante el absolutismo monárquico 
del medioevo, el perdón o remisión fue una prerrogativa real que se ejercía con amplitud 
extendiéndose desde los delitos cometidos antes o después de la condonación, borrando 
la culpa, reduciéndola o la conmutaba. Esto era posible debido a la confusión y mezcla 
de poderes concentrados en una sola persona, con facultades legislativas, judiciales y 
ejecutivas. (...) Entonces el Indulto es un don o gracia que poseía el rey, con cualidades 
divinas para perdonar, indultar. Nadie más podría tener ese don sino el rey, representante 
de Dios en la tierra, y a la sazón, jefe de Estado.” (ROSALES, Walter Robles. El indulto: 
la institucíon del perdón. Madrid, 2010)

Mesmo nesses primórdios, o instituto apresentava caráter de 
excepcionalidade. Casos pontuais em que a acusação ou condenação 
criminal se mostrasse “injusta”, juízo de valor que era realizado pelo 
soberano de forma unilateral, ensejavam intervenção do monarca de 
modo a afastar a persecução criminal. A discricionariedade ilimitada 
concedida ao soberano permitia o cometimento de arbitrariedades 
como a salvaguarda indevida dos “amigos do rei” ou a não concessão 
do indulto àqueles que fossem condenados injustamente, mas não 
gozassem da simpatia do soberano.

O indulto sobreviveu ao fim dos Estados absolutistas e continuou 
sendo amplamente utilizado por Estados totalitários, os quais se valiam 
abusivamente das concessões do chamado derecho de gracia – que, para 
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o ordenamento espanhol, engloba tanto o indulto quanto a anistia – a fim 
de privilegiar os seus súditos mais fiéis e para ganhar prestígio social. A 
aplicação desse instituto, mesmo quando concretamente visava apenas 
a burlar o sistema jurídico, vinha escudada em fundamentos como a 
necessidade de afastar decisões injustas e desiguais. Com o tempo, 
essas expressões foram sendo incorporadas ao direito positivo de modo 
que o indulto, formalmente, passou a ser considerado “instrumento 
corretor” dos provimentos judiciais (CONTRERAS, Joaquin Cuello; 
CAFFARENA, Borja Mapelli. Curso de Derecho Penal. 2. ed. Tecnos, 
2014. p. 361).

A despeito da evolução dos Estados de Direito Democráticos, o 
instituto do indulto segue existindo e sendo aplicado como instrumento 
de intervenção do Poder Executivo sobre o Legislativo e o Judiciário 
(GERMÁN M., Mariano. El indulto: una institución satisfactoria para 
unos y fuente de críticas para otros. Disponível em: <www.diariolibre.
com>. Acesso em: mar. 2016).

Estudos sobre a natureza da “clemência” outorgada pelo chefe do 
Executivo na forma de indulto identificam seu caráter excepcional no 
sistema de freios e contrapesos:

“La clemencia tiene gran importancia para la realización del Estado de Derecho pues 
en determinadas circunstancias las penas pierden total o parcialmente su significado legal 
y para ello existe el indulto, que compatibiliza las exigencias de la Justicia formal con la 
Justicia material del caso. La clemencia se presenta como: ‘Otra virtud, grande como la 
justicia, idéntica en su origen aun que distinta en sus resultados, la auxilia y completa, 
atajando en su carrera a la mentira y a la duda, y mostrándose superior. Esta es la cle-
mencia, que domina en la sociedad, cuando la espada de la justicia dirige sus filos guiada 
por La mano del error, que va a inmolar em sus aras una víctima innecesaria; o cuando la 
ejecución del castigo humano envolveria una odiosa tiranía’.” (BERNABÉ, Ireneo Her-
rero. El derecho de gracia: indultos. Tese (Doutorado em Direito). Universidad Nacional 
de Educación a Distancia, Madrid, 2012)

Na esteira das ideias do professor espanhol, verifica-se a consolidação 
da ideia de que o indulto se configura válido e importante enquanto 
instrumento corretivo de injustiças pontuais e fundamentadas de casos 
concretos. Em um Estado de Direito Democrático, em que as penas são 
individualizadas e proporcionais, não há como pretender que o perdão 
derive da vontade infundada de uma única pessoa (chefe do Executivo) 
em detrimento de todo um sistema constitucional e penal custosamente 
consolidado. A crença nos poderes divinos do monarca há muito foi 
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substituída pela noção de soberania popular e democrática.
Note-se que a Constituição espanhola, por exemplo, em seu art. 62, i, 

ao atribuir ao rei a prerrogativa de exercer o direito de graça, vincula-o à 
lei e veda expressamente a concessão de “indultos gerais”. O manejo do 
instituto naquele ordenamento reclama expressamente que a clemência 
real derive de um fundamento fático concreto, avalizado pelo tribunal 
sentenciante, e não da vontade pessoal de suprimir da jurisdição criminal 
qualquer delinquente. Diz o artigo 11 da lei geral do indulto na Espanha 
(Ley de 18 de junio de 1870, ainda em vigor):

“El indulto total se otorgará a los penados tan sólo en el caso de existir a su favor 
razones de justicia, equidad o utilidad pública, a juicio del Tribunal sentenciador.”

No Brasil, o art. 84, XII, da Constituição autoriza o indulto. De 
outro lado, não há lei estabelecendo restrições de cunho material 
à sua utilização. Por fim, a utilização do instituto pelo presidente da 
República é periódica e com efeitos cada vez mais amplos. Importa, 
assim, identificarmos quais os matizes constitucionais que o instituto do 
indulto possui em pleno século XXI no território brasileiro, analisando-o 
mediante a consideração dos demais dispositivos constitucionais.

7. O indulto no direito positivo brasileiro 

Especificamente no caso brasileiro, o indulto esteve presente em todas 
as Constituições promulgadas a partir da independência, destinando-
se à atenuação de penas excessivamente severas (RIBEIRO, Rodrigo 
de Oliveira. O indulto presidencial: origens, evolução e perspectivas. 
Revista Brasileira de Ciências Criminais, a. 23, n. 117, nov./dez. 2015. 
p. 437).

E vale notar que, na Constituição de 1824, figurava como prerrogativa 
do imperador no exercício do seu poder moderador. Aliás, tal não era de 
se estranhar em um sistema que reconhecia ao imperador, inclusive, o 
poder de suspender os magistrados. Veja-se o art. 101 da Constituição 
imperial:

“Art. 101. O Imperador exerce o Poder Moderador:
VII. Suspendendo os Magistrados nos casos do Art. 154.
VIII. Perdoando, e moderando as penas impostas e os Réos condemnados por Sentença.
IX. Concedendo Amnistia em caso urgente, e que assim aconselhem a humanidade, e 

bem do Estado.”
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A competência para concessão do indulto, no regime republicano, 
foi atribuída ao presidente da República. Quem sabe, uma inadequada 
incorporação, pelo Poder Executivo, de prerrogativas do anterior Poder 
Moderador. Na Constituição vigente, a matéria é assim tratada:

“Art. 5º (...)
XLIII – a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática 

da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como 
crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem;

(...)
Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
(...)
XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;
(...)”

Primeiramente, quanto à definição do termo mais adequado a ser 
utilizado, indulto ou graça, conforme os ensinamentos de Nucci, “o 
melhor a fazer é aceitar as duas definições: graça ou indulto individual, 
uma vez que a Constituição, em seu artigo 5º, XLIII, utiliza o termo graça, 
enquanto em seu artigo 84 faz referência a indulto. A Lei de Execução 
Penal, ao seu turno, reporta-se à expressão ‘indulto individual’ (artigos 
188 a192)” (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de Direito Penal. 
11. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. p. 572). Para Mirabete e Fabbrini, 
por sua vez, “aponta-se como diferença entre o indulto e a graça (em 
sentido estrito) ser esta solicitada, enquanto aquele é concedido de 
ofício e de caráter coletivo” (MIRABETE, Julio Fabbrini; FABBRINI, 
Renato N. Execução penal: comentários à Lei nº 7.210 de 11-7-1984. 
12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. p. 899).

De qualquer modo, o indulto, seja individual (graça), seja coletivo, 
constitui um perdão concedido ao apenado pelo presidente da República, 
podendo ser total ou parcial. Enquanto o indulto total extingue a 
punibilidade do agente (art. 107, II, do Código Penal), o indulto parcial, 
chamado de comutação, apenas dispensa o cumprimento de parte da 
pena, reduz a reprimenda aplicada, ou substitui esta por outra menos 
severa. Nas palavras de Bernard Bouloc, “la grâce peut être utilisée 
aussi bien pour mettre obstacle àl’exécucion de la peine que pour 
en modifier la nature ou la durée” (em tradução livre: A graça pode 
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ser utilizada para obstaculizar a execução da pena, assim como para 
modificar sua natureza ou duração) (BOULOC, Bernard. Droit pénal 
général. 23. ed. Dalloz, 2013. p. 661).

A graça e o indulto extinguem os efeitos executórios da condenação, 
mantendo, contudo, seus efeitos secundários – salvo se o decreto 
assim autorizar. Tendo o acusado preenchido os requisitos objetivos 
e subjetivos previstos no ato unilateral do Poder Executivo (decreto 
em nosso sistema atual), o juiz da execução declara a extinção da 
punibilidade do agente, liberando-o da continuidade do cumprimento 
da pena. Sinale-se que a análise envolvendo o preenchimento dos 
requisitos normativos pelo indivíduo que pretende o benefício toca, 
com exclusividade, ao Poder Judiciário.

A questão subjacente ao agravo apresentado pelo Ministério Público 
Federal é a seguinte: há limites materiais para a concessão de indulto 
pelo presidente da República em nosso Estado de Direito Democrático 
ou ainda estamos diante do mesmo instrumento irrestrito de intervenção 
do monarca, vinculado exclusivamente à sua própria consciência, típico 
do Estado absolutista?

8. Limites constitucionais ao indulto 

De forma expressa, a Constituição Federal estabelece por meio de 
seu já transcrito art. 5º, inciso XLIII, o primeiro parâmetro limitador 
à utilização do instituto do indulto. Segundo tal disposição, são 
insuscetíveis de graça ou anistia (e, por conseguinte, de indulto) a 
prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hediondos.

Com isso, os delitos considerados especialmente graves pelo 
constituinte originário (tráfico, tortura e terrorismo), bem como aqueles 
a que o legislador ordinário atribuiu a qualificação de hediondos, estão 
desde logo fora do espectro de atuação do indulto presidencial. Tem-se, 
como ponto de partida para compreensão do instituto, clara vedação 
constitucional à utilização do indulto para extinguir a punibilidade 
de indivíduos que tenham cometido esses delitos. A questão a ser 
controvertida diz respeito aos demais tipos penais previstos em nossa 
legislação.

O terror e a ausência de direitos individuais da persecução criminal 
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estatal, há muito, foram substituídos por um sistema de garantias 
que obstaculiza a prática de abusos contra o réu e que lhe assegura a 
plenitude do direito de defesa mediante participação em todo e qualquer 
ato decisório no curso do processo judicial, independentemente do 
delito de que esteja sendo acusado. Os crimes tipificados na legislação 
são previamente conhecidos de todos, assim como as respectivas 
penas são estabelecidas pelo Poder Legislativo de forma pública 
pelos mandatários escolhidos pela população. Há procedimento claro, 
transparente e isonômico a todos aplicável.

Essa plêiade de inafastáveis direitos do indivíduo que se veja diante da 
atuação estatal penal foi denominada por muitos autores contemporâneos 
como “garantismo” e constitui uma das mais importantes, se não a 
principal, faceta da proporcionalidade no seio do Direito Penal. É nesse 
contexto que está inserido o contemporâneo instituto do indulto, o qual 
somente encontra justificação constitucional quando for utilizado para 
ceifar aplicação de pena que tenha afrontado tais pressupostos.

Ainda que o indulto tenha sido historicamente aplicado de modo 
utilitarista pelo detentor do poder (satisfação de desejo pessoal ou 
medida administrativa de redução da população carcerária), tal 
situação mostra-se inadmissível no seio de um Estado Democrático 
de Direito. A utilização pelo Executivo de instrumento apto a suprimir 
a individualização da pena realizada pelos Poderes Judiciário e 
Legislativo, como deflui da própria Constituição Federal, constitui 
medida absolutamente excepcional e que deve observar a plenitude dos 
princípios jurídicos vigentes.

Nessa esteira, o exaustivamente citado princípio da individualização 
da pena encontra assento constitucional expresso e reclama atuação 
institucional harmônica, independente e autônoma dos três poderes 
(art. 2º da CF). Toda e qualquer atuação de um poder na seara de 
competência do outro reclama pressupostos constitucionais muito 
específicos, sob pena de interferência ilegítima. O indulto não está 
previsto na Constituição Federal como medida que possa transformar 
a cominação abstrata de penas pelo legislador e a dosimetria realizada 
pelo juiz em dispositivos sem norma. Não se trata, ademais, de medida 
de administração carcerária, mas de instrumento excepcional para a 
afirmação de valores constitucionais, com destaque para a dignidade da 
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pessoa humana. Problemas práticos envolvendo a execução da pena são 
resolvidos pelos próprios juízes, não sendo raros os casos que, frente 
a estabelecimentos penitenciários inaptos e vexatórios, autorizam o 
cumprimento da pena em regime mais brando ou autorizam prisão 
domiciliar.

Ademais, a doutrina contemporânea identifica, no sistema 
constitucional, não apenas a existência de um “garantismo negativo”, 
mas também a conformação de um “garantismo positivo”, ou proibição 
de proteção insuficiente. Em suma, a atuação estatal somente será 
proporcional e adequada quando, além de observar todos os direitos 
individuais daquele que se veja na condição de réu ou investigado em 
processo criminal, garanta a proteção dos direitos fundamentais de 
toda a sociedade, o que significa observância das leis penais e correta 
aplicação das sanções pertinentes àqueles que violem os bens jurídicos 
mais importantes tutelados pelo direito. A fim de que se conduza a vida 
em sociedade, mostra-se relevante o princípio da segurança jurídica, o 
qual “materializa a proteção da confiança dos indivíduos em relação ao 
Estado” (SCHULZE, Clênio Jair. A prestação jurisdicional conforme 
a Constituição. Revista de Doutrina da 4ª Região, Porto Alegre, n. 56, 
out. 2013. Edição especial 25 anos da Constituição de 1988 – Grandes 
temas do Brasil contemporâneo).

Note-se que os indivíduos que compõem a sociedade têm direito 
à proteção dos valores que constituem bens jurídicos resguardados 
pela lei penal e a que não haja insuficiência na reação às suas 
violações. O Estado tem um dever de proteção que impõe a tutela 
aos bens juridicamente protegidos, dever esse a ser cumprido com 
observância da “proibição de proteção deficiente”. Há de se encontrar 
a justa medida: a tutela estatal não pode “intervir excessivamente nos 
direitos fundamentais do indivíduo afetado”, sob pena de violar a 
proibição de excesso revelada pela desproporcionalidade da restrição 
(Übermassverbot), mas também não pode ficar aquém do necessário 
à proteção dos bens juridicamente protegidos, sob pena de violar a 
proibição de insuficiência (Untermassverbot). Em vez do excesso ou da 
deficiência, a eficiência (FELDENS, Luciano. Direitos fundamentais 
e Direito Penal: a Constituição Penal. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do 
Advogado, 2012. p. 166-171).
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A Constituição vale-se do Direito Penal para a proteção, como 
ultima ratio, também dos direitos fundamentais e dos bens coletivos 
nela albergados, inclusive com mandados expressos de incriminação 
(v.g., artigo 5º, incisos XLII, XLIII, XLIV). O não atendimento a tais 
exigências constitucionais pode, ademais, acarretar ofensas aos direitos 
fundamentais e bens coletivos, hipótese em que estaremos diante de 
lesão ao princípio da proibição da proteção insuficiente. Nas palavras 
de José Paulo Baltazar Júnior, 
“os direitos fundamentais, ao lado da sua clássica função negativa, delimitar o arbítrio das 
intervenções estatais na liberdade, ou seja, na proibição de excesso, passaram a desempe-
nhar também o papel de mandamentos de proteção ao legislador, na chamada proibição 
da insuficiência, que determina a existência de deveres de proteção jurídico-fundamentais, 
que enfatiza o aspecto da obrigação estatal, ou direitos de proteção jurídico-fundamentais, 
expressão que dá ênfase ao direito do cidadão, e não ao dever do Estado.” (In: HECK, Luís 
Afonso (organizador, tradutor e revisor). A doutrina da proibição de insuficiência, direitos 
fundamentais, teoria dos princípios e argumentação: escritos de e em homenagem a Robert 
Alexy. Porto Alegre: Sergio Antônio Fabris, 2015. p. 76-77)

O instituto do indulto, como não poderia deixar de ser, está inserido 
nessa dupla face do garantismo presente em nossa Constituição Federal. 
Se, de um lado, o indivíduo conta com inúmeras garantias asseguradas 
em face do Estado no bojo da persecução criminal, de outro, a sociedade 
goza da legítima expectativa de manutenção da ordem jurídica e 
cumprimento das leis aprovadas pelo Congresso Nacional. Cometido 
um delito, a coletividade, albergada pelo texto constitucional, espera 
que o responsável seja identificado e apenado de acordo com as três 
etapas da individualização da pena. Atuações de um poder sobre a 
atividade dos demais, repise-se, somente restam constitucionalmente 
autorizadas em hipóteses excepcionais e justificadas. O perdão irrestrito 
de delinquentes por mera vontade política de um único governante 
(chefe do Poder Executivo) viola a Constituição Federal por fazer letra 
morta inúmeras garantias da sociedade (dignidade da pessoa humana, 
art. 1º, III; construção de uma sociedade livre, justa e solidária, art. 3º, 
I; promoção do bem de todos, art. 3º, IV; igualdade, direito à vida, à 
segurança e à propriedade, art. 5º; eficácia da jurisdição, art. 5º, XXXV; 
etc.).

Na prática nacional, todavia, o indulto vem sendo ampliado sem 
qualquer justificação a cada ano. Justamente em função da potencial 
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utilização indiscriminada do instituto vocacionado a lidar com situações 
muito particulares, Mário Coimbra discorre:

“Não são poucos doutrinadores que criticam a possibilidade de interferência do Poder 
Executivo na esfera do ius puniendi, sob o argumento de que o direito de graça constitui 
um vestígio da época em que o Direito Penal e sua aplicação judicial estavam vinculados 
ao monarca. Sem ignorar a importância da graça, que pode ser conveniente por razões de 
política criminal ou para corrigir injustiça no caso concreto, propugnam que as finalidades 
da graça ‘deveriam compaginar-se com a separação dos poderes, reservando-se a concessão 
geral da graça e a valoração de sua conveniência política ao Parlamento, e sua aplicação nos 
casos concretos, ao Poder Judiciário, com algum possível controle por parte do Legislativo’ 
(MIR PUIG, 2004, p. 748).” (In: PRADO, Luiz Regis (coord.). Execução Penal. São Paulo: 
Revistados Tribunais, 2009)

O problema da ordinarização do instituto do indulto também é 
identificado e denunciado por juristas estrangeiros. Sobre o tema, a 
autora e professora espanhola María Fraile Ortiz, em resumo à obra de 
Rosario García Mahamut, disserta:

“El Gobierno, quien por mandato expreso del art. 97 CE dirige la política interior y 
exterior, interfiere puntualmente a través del indulto en la tarea de quien tiene también por 
expreso mandato constitucional del art. 117 CE la función de juzgar y hacer ejecutar lo 
juzgado, y dicha interferencia se realiza en aplicación de una potestad discrecional en manos 
del Gobierno. A partir de aquí, la polémica está servida: ¿cuándo la decisión de indultar 
es discrecional pero no arbitraria?; ¿cuándo el ‘beneficio del indulto’ pasa a ser perjuicio 
para la colectividad?; ¿no puede ser el indulto, en manos del Gobierno, el instrumento 
idóneo para rebelarse contra un pronunciamiento judicial que le resulte de algún modo 
políticamente adverso?; ¿no sería entonces el indulto sino un subterfugio para soslayar 
la ley?; ¿no supondría entonces que quien indulta burla la justicia y, haciéndolo, se burla 
de ella? Y sin embargo, el indulto es por otro lado, la llave de fuga. La individualización 
de la pena puede conducir en ocasiones a que ésta resulte excesiva atendiendo al daño 
causado por la infracción y las circunstancias personales del reo.”

De tudo o que foi exposto, podemos concluir que a utilização do 
indulto pelo Poder Executivo é: (a) inviável, por expressa vedação 
constitucional, quando estivermos lidando com delitos qualificados 
como hediondos ou com outros delitos graves expressamente arrolados 
pela Constituição; (b) excepcional quanto aos demais delitos, porquanto 
somente justificável para situações, concretas ou abstratas, mas 
referentes necessariamente a hipóteses que justifiquem a invocação da 
equidade, forte em razões humanitárias relacionadas, por exemplo, a 
situações de saúde, idade etc., e sem que implique, em qualquer caso, 
pela sua periodicidade e dimensão, a retirada de eficácia da legislação, 
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o aviltamento da pena ou a impunidade.
A aplicação do indulto fora dessas hipóteses excepcionais viola 

o princípio da individualização da pena e implica intervenção 
inconstitucional do Poder Executivo sobre as atribuições outorgadas 
pelo próprio texto maior ao Poder Legislativo e ao Judiciário. Nas 
palavras de Hungria, “consentir ao Poder Executivo a retificação ou 
inutilização de decisões do Poder Judiciário, proferidas na sua esfera 
soberana, é atacar a justiça penal nos seus próprios fundamentos” 
(CARVALHO FILHO, Aloysio; HUNGRIA, Nélson. Comentários ao 
Código Penal. v. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1944 apud GERBER, 
Daniel, op.cit., p. 636).

9. Experiência prática brasileira ao longo dos últimos 45 anos

Estabelecidos os contornos constitucionais outorgados ao indulto, 
debrucei-me sobre os respectivos decretos expedidos pelo Poder 
Executivo ao longo dos últimos 45 anos de modo a determinar sua 
evolução ao longo do tempo. No período pré-Constituição de 1988, por 
exemplo, o Decreto nº 67.704, editado em 04 de dezembro de 1970, 
limitava a benesse aos apenados cuja condenação fosse inferior a 03 
anos e 01 dia de reclusão e que houvessem cumprido, com boa conduta 
carcerária, pelo menos 1/3 da sanção.

Avançando no tempo, verificamos que, a partir da Constituição de 
1988, os limites do benefício passaram paulatinamente a ser ampliados. 
O Decreto 2.002/1996, por exemplo, dispunha como regra geral a 
extinção de punibilidade de todo e qualquer detento não reincidente, 
condenado a uma pena de até seis anos, que houvesse cumprido 1/3 da 
sanção, independentemente do preenchimento de outros requisitos. A 
norma ainda prossegue arrolando hipóteses em que haveria redução da 
pena do condenado, desde que preenchidas determinadas circunstâncias 
de ordem pessoal (idade, sexo, saúde, etc.).

Não adentrarei na análise específica da constitucionalidade do referido 
dispositivo por desbordar do objeto da presente controvérsia, mas sua 
menção é válida para identificar que o ato do Executivo extinguiu a 
punibilidade de condenados (sem qualquer peculiaridade dos casos 
concretos ou identificação de teratologia e desproporcionalidade) que 
tivessem cumprido apenas 33,33% da pena concretizada com base na 



R. Trib. Reg. Fed. 4ª Reg. Porto Alegre, a. 28, n. 95, 299-336, 2017328

individualização da pena realizada pelos poderes constitucionalmente 
competentes, notadamente Legislativo e Judiciário. O feitio do instituto 
se repetiu até o ano de 1999.

O Decreto 3.667/00 representou um movimento excepcional no 
âmbito dos indultos anuais expedidos pelo Poder Executivo, porquanto 
recrudesceu o critério objetivo temporal geral, reduzindo-o para delitos 
cuja pena fosse inferior ao patamar de 04 anos. A fração de cumprimento 
da pena exigida do condenado não reincidente, todavia, seguiu mantida 
em apenas 1/3, e não houve ainda qualquer menção a circunstâncias 
concretas que justificassem a intervenção. Já no ano seguinte, houve o 
retorno ao patamar geral de 06 anos, sem alteração na fração necessária 
de cumprimento da pena para concessão do benefício, o que perdurou 
até o ano de 2003.

Entre os anos de 2004 e 2006, os brandos e genéricos critérios para 
concessão do indulto foram mantidos pelos decretos editados pela 
Presidência da República, mas expressamente afastavam a possibilidade 
de concessão do benefício para aquele que tivesse sua pena privativa de 
liberdade substituída por penas restritivas de direitos.

A partir do ano de 2007, a benesse anualmente concedida pelo Poder 
Executivo elasteceu o critério temporal da pena e passou a admitir, 
como regra geral, que condenados por crimes cuja sanção não tivesse 
ultrapassado o patamar de 8 anos fossem perdoados mediante o mesmo 
cumprimento do pífio parâmetro de 1/3 da pena.

Por fim, a partir de 2009, passou a ser admitido o indulto também para 
os indivíduos cuja pena privativa de liberdade houvesse sido comutada 
por restritivas de direitos, o que perdurou até 2015, no decreto objeto do 
presente incidente de arguição de inconstitucionalidade.

A análise histórica da utilização do instituto do indulto também cha-
ma a atenção pelo fato de que jamais o Poder Executivo deixou de edi-
tar decreto anual extinguindo a punibilidade de forma ampla aos réus 
que se enquadravam nas situações hipotéticas descritas. O ato consti-
tucional extraordinário, destinado a corrigir injustiças graves e excep-
cionais decorrentes de circunstâncias concretas muito específicas de 
determinados casos, passou a ser reiterado como se estivéssemos diante 
de instituto jurídico de manejo ordinário. O remédio constitucional de 
severa intervenção do Poder Executivo sobre os demais banalizou-se.
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A ordinarização do instituto é demonstrada pela própria alcunha a ele 
atribuída pela doutrina de Direito Penal, “indulto de Natal”, porquanto 
benesse sistematicamente concedida na época das comemorações da 
data cristã. Identifica-se de forma clara que o figurino constitucional do 
indulto, instrumento excepcional para correção de pontuais e eventuais 
falhas no sistema de persecução criminal do Estado Democrático de 
Direito, vem sendo banalizado e utilizado como verdadeiro método de 
administração da população carcerária.

Pode-se dizer, com firmeza, que o legislador comina as penas, 
o julgador as aplica, mas que, na prática, as penas são divididas por 
três ou, como se verá do item adiante, por quatro por ato unilateral do 
Executivo. As penas estabelecidas na legislação e dosadas nas sentenças 
são objeto de um corte substancial e profundíssimo: sua maior parte não 
é aplicada!

Tomemos como exemplo o crime de corrupção passiva, com pena de 
2 a 12 anos e multa. Na prática, a pena cominada vige, é aplicada, mas 
não é cumprida. É dispositivo sem norma. O efetivamente cumprido são 
penas de 8 meses a 4 anos, na hipótese de o indulto colher quem tenha 
cumprido 1/3 da pena. E, na hipótese de ser suficiente o cumprimento 
de ¼ da pena para o indulto, como se verá no item posterior, a pena 
cumprida será de 6 meses a 3 anos, absolutamente irrisória em face das 
penas cominadas e aplicadas, mormente sabendo-se que, via de regra, 
as penas aproximam-se do mínimo. Vejamos exemplo:

Tipo de corrupção passiva: art. 317 do CP.
Cominação abstrata pelo legislador: 2 a 12 anos de reclusão.
Dosimetria pelo juiz: entre 2 e 12 anos, e.g. 4 anos.
Indulto com 1/3: perdoado após cumprir 1 ano e 4 meses.
Indulto com 1/4: perdoado após cumprir 1 ano.

Note-se que a concessão reiterada de indultos dessa magnitude acaba 
por reduzir as penas a menos que o mínimo cominado pelo legislador.

10. A inconstitucionalidade do art. 1º, inciso XIV, do Decreto 8.615/15 

Como vimos, o presidente da República vem se utilizando 
ordinariamente do indulto e lhe dando feições mais abrangentes, de 
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tempos em tempos, com o que acaba por retirar a eficácia do quanto 
realizado pelos Poderes Legislativo e Judicial. Ao invés de outorgar 
concretude ao princípio da individualização da pena em sua etapa final 
mediante criação dos meios necessários para melhor cumprimento das 
sentenças e respeito às peculiaridades de cada indivíduo, o chefe do 
Executivo legisla por meio de decreto, modificando por completo as 
penas que foram abstratamente previstas pelo Congresso Nacional e 
concretamente aplicadas pelo Poder Judiciário.

O dispositivo do Decreto 8.615/15 com base no qual o juízo de 
primeiro grau declarou extinta a punibilidade do apenado no caso em 
que suscitado este incidente conta com a seguinte redação:

“Art. 1º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais ou estrangeiras:
(...)
XIV – condenadas a pena privativa de liberdade, desde que substituída por restritivas de 

direitos, na forma do art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 07 de dezembro de 1940 – Código 
Penal, ou ainda beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, 
tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2015, um quarto da pena, se não reincidentes, ou 
um terço, se reincidentes.”

A extinção da punibilidade do agente que tenha cumprido ¼ da pena 
a que foi condenado com rigorosa observância do devido processo 
legal e sem a existência de razão específica oriunda do caso concreto 
a reclamar uma correção de rumos configura manifesta derrogação 
da norma penal e anulação de todo o processo conduzido (por anos) 
pelo Poder Judiciário. O texto do decreto questionado pelo Ministério 
Público Federal, acima transcrito, não aponta uma única razão de fato 
ou de direito que aproxime o indulto de sua função constitucional 
específica, ou seja, modificar pontualmente julgamentos relativos a 
casos peculiares que ostentem alguma razão humanitária ou iniquidade 
apta a ensejar clemência por parte do líder do Executivo.

Veja-se a lição que segue, em tudo pertinente:
“Os favores legais, quais sejam, a graça e o indulto, não foram idealizados para que 

o Poder Executivo interfira como poder de revisão das decisões manifestadas pelo Poder 
Judiciário; pelo contrário, ele se configura como mecanismo de correção de excessos ou 
rigores da interpretação e da aplicação da lei, buscando-se sempre a equidade.” (SILVA, 
Juan Emanuel de Andrade. Aspectos doutrinários da aplicação da anistia, graça e indulto 
no crime de tortura. Monografia. Faculdade de Ciências Jurídicas e Sociais, Centro Uni-
versitário de Brasília. Brasília, 2013)
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Ao estabelecer normas de cunho abstrato e geral pela via de decreto, 
o chefe do Poder Executivo está violando a Constituição (art. 62, § 1º, 
b) por legislar na seara do Direito Penal. Decreto de indulto que não 
tenha o escopo de eximir penalidades que recaiam sobre indivíduos que 
reclamem clemência por questões humanitárias ou por peculiaridades 
patentes do caso concreto configura simples supressão da atividade 
legislativa e jurisdicional na individualização das penas e na aplicação 
do ordenamento jurídico. Ocorre o não cumprimento do dever 
fundamental estatal de prestar a jurisdição com efetividade (art. 5º, 
XXXV, da Constituição Federal), o que configura inconstitucionalidade 
decorrente da vedação da proteção insuficiente. Ademais, a fim de que 
se conduza a vida em sociedade, mostra-se relevante o princípio da 
segurança jurídica, o qual “materializa a proteção da confiança dos 
indivíduos em relação ao Estado”. Nesse sentido, o Conselho Nacional 
do Ministério Público:

“O princípio da segurança jurídica impõe a estabilidade da realidade fático-jurídica. 
Essa estabilidade deve ser assegurada pelo Estado em proveito dos seus cidadãos, que, no 
curso de suas relações pessoais e com o Estado, devem saber o que esperar e como agir, 
reduzindo as chances para que surjam conflitos de interesses. Para isso, é necessário que 
o Estado atue de forma coerente, evitando o envio de sinais contraditórios à sociedade. A 
imposição de penas pelo Poder Judiciário, se tornadas inúteis pela concessão indiscrimi-
nada do indulto, é medida que, empiricamente, dá azo ao descrédito da justiça e incentiva 
a reincidência criminal.” (CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Co-
missão de Aperfeiçoamento da Atuação do Ministério Público no Sistema Carcerário e no 
Controle Externo da Atividade Policial. Minuta de decreto de indulto a ser apresentada ao 
Ministério da Justiça, após as deliberações de 24 de agosto de 2011. p. 1. Disponível em: 
<http://www.cnmp.gov.br/portal/images/stories/Noticias/2011/Arquivos/decreto_indulto.
pdf> Acesso em: 26 fev. 2016)

Ainda sobre a relação do instituto do indulto com princípios 
constitucionalmente protegidos, a doutrina estrangeira opina:

“De fato, é perfeitamente possível ver na graça ao mesmo tempo uma violação e uma 
proteção da segurança jurídica, do princípio da necessidade das penas, da proteção da 
ordem pública, da separação dos poderes ou do princípio da igualdade. Basta, para tanto, 
escolher a significação do princípio em questão que sustenta a medida da graça. Assim, a 
ordem pública pode ser protegida por uma medida de graça se ela tiver por função acalmar 
as inquietudes e até mesmo as agitações sociais; porém, pode ser ameaçada por medidas de 
graça em grande número e inapropriadas. O princípio da proporcionalidade das penas pode 
igualmente ser compatível com uma medida de graça se esta última for tomada para reduzir 
uma pena manifestamente desproporcional pronunciada de modo definitivo (podemos pensar 
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aqui nos antigos julgamentos irrecorríveis dos tribunais penais franceses). Em contrapartida, 
uma decisão de graça pode contrariar esse princípio se impedir de modo rápido demais a 
execução completa de uma pena moderada.” (LE COUSTUMER, Jean-Christophe. A graça. 
In: FABRI, Hélène Rui; MORTE, Gabriele Della; ABDELGAWAD, Elisabeth Lambert; 
MARTIN-CHENUT, Kathia (orgs.). Clemência e Direito: anistia, prescrição e graça no 
direito internacional e comparado. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011. p. 245-247)

Sinale-se que a edição anual dos decretos de indulto já tornou certa a 
redução em 75% ou 66,66% de penas cominadas pelo Poder Legislativo 
e dimensionadas pelo Judiciário. Vem ocorrendo verdadeira derrogação 
da legislação penal e amesquinhamento da função jurisdicional.

Por fim, note-se que estamos cuidando de dispositivo do decreto 
que determinou a aplicação de indulto a quem teve sua pena privativa 
de liberdade substituída por restritivas de direito. A aplicabilidade do 
indulto em questão diz respeito a apenado que não está recolhido ao 
cárcere, mas que cumpre serviços comunitários e prestações pecuniárias.

Assim, não visa a afastar o excessivo sofrimento imposto a apenados, 
quem sabe em função de longo período de segregação ou de submissão 
ao cárcere em condições de superlotação. Sequer esse argumento de 
política criminal pode ser invocado para sustentar o decreto.

As penas restritivas de direitos, por si só, já atuam no sentido de 
atenuar a resposta penal, conforme tratado no item 4 deste voto. Com 
os serviços comunitários e as prestações pecuniárias, procura-se ensejar 
a reeducação do apenado sem que tenha de se submeter à privação de 
liberdade e, portanto, a qualquer medida demasiadamente gravosa.

O art. 1º, inciso XIV, do Decreto 8.615/15, que concede indulto a 
quem tenha cumprido apenas ¼ das penas restritivas de direitos a que 
submetido por condenação lastreada no tipo e nos critérios legais de 
dosimetria aplicáveis ao caso, atenta contra a separação dos Poderes 
Legislativo e Judiciário, contra o princípio da individualização da 
pena, contra a vedação constitucional de que o Executivo legisle sobre 
Direito Penal e contra o princípio da vedação da proteção insuficiente, 
na medida em que gera impunidade.

Sinalo que a presente decisão não prejudica processos em que o 
reconhecimento da prescrição já tenha sido concretizado.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por acolher a arguição para declarar a 
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inconstitucionalidade do artigo 1º, inciso XIV, do Decreto nº 8.615/15 
(concessivo de indulto), por violação aos artigos 2º, 5º, XLVI, 62, § 1º, 
b, e ao princípio da vedação da proteção insuficiente.

VOTO DIVERGENTE

O Exmo. Sr. Des. Federal Paulo Afonso Brum Vaz: O eminente relator, 
em voto primoroso e profundo, está a  declarar a inconstitucionalidade 
do inciso XIV do artigo 1º do Decreto Presidencial nº 8.615/2015, por 
violar os artigos 2º, 5º, XLVI, 62, § 1º, b, e o princípio da vedação da 
proteção insuficiente.

Peço vênia a Sua Excelência para divergir da solução alvitrada, 
porquanto não vislumbro a inconstitucionalidade do dispositivo 
impugnado – artigo 1º, inciso XIV, do Decreto Presidencial nº 8.615/2015 
–, em face do artigo 62, § 1º, b, da Constituição da República, o qual 
se limita a vedar a edição de medidas provisórias sobre normas penais 
e processuais penais:

“Art. 62. Em caso de relevância e urgência, o Presidente da República poderá adotar me-
didas provisórias, com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional.

§ 1º É vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria:
[...]
b) direito penal, processual penal e processual civil;” (grifei)

Concessa venia, além de a norma tida por inconstitucional – decreto 
– não ser medida provisória, tampouco dispor sobre norma penal ou 
processual penal, não se pode olvidar que o chefe do Poder Executivo 
foi incumbido pela ordem constitucional vigente para sancionar ou 
vetar leis penais e processuais penais emandas do Congresso Nacional 
(arts. 22, I, 48 e 84, IV e V, todos da CF), deliberar sobre a entrega de 
extraditando a Estado estrangeiro (art. 84, VII, da CF), segundo pacífica 
jurisprudência do STF (v.g. Rcl 11.243, rel. p/ o ac. Min. Luiz Fux, j. 
08.06.2011, P. DJE de 05.10.2011), e ainda conceder, privativamente, 
indulto, consoante preclara disposição do inciso XII do artigo 84 da 
Constituição de 88:

“Art. 84. Compete privativamente ao Presidente da República:
[...]
XII – conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos 

instituídos em lei;” (destaquei)
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Tal ato administrativo do chefe do Poder Executivo ao conceder 
indulto, conforme pacificada jurisprudência do Supremo Tribunal 
Federal, configura ato discricionário, que, a toda evidência, encontra 
limitações no próprio texto constitucional, mais especificamente no 
artigo 5º, inciso XLIII:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO FEDERAL. INDUL-
TO. LIMITES. CONDENADOS PELOS CRIMES PREVISTOS NO INCISO XLIII DO 
ARTIGO 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO 
CONFORME. REFERENDO DE MEDIDA LIMINAR DEFERIDA.

1. A concessão de indulto aos condenados a penas privativas de liberdade insere-se no 
exercício do poder discricionário do presidente da República, limitada à vedação prevista 
no inciso XLIII do artigo 5º da Carta da República. A outorga do benefício, precedida 
das cautelas devidas, não pode ser obstada por hipotética alegação de ameaça à segurança 
social, que tem como parâmetro simplesmente o montante da pena aplicada. 2. Revela-se 
inconstitucional a possibilidade de que o indulto seja concedido aos condenados por crimes 
hediondos, de tortura, terrorismo ou tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, indepen-
dentemente do lapso temporal da condenação. Interpretação conforme a Constituição dada 
ao § 2º do artigo 7º do Decreto 4.495/02 para fixar os limites de sua aplicação, asseguran-
do-se legitimidade à indulgencia principis. Referendada a cautelar deferida pelo ministro 
vice-presidente no período de férias forenses.” (ADI 2795 MC, relator(a): Min. Maurício 
Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 08.05.2003, DJ 20.06.2003, PP-00056, Ement. VOL-
02115-22, PP-04558, JBC n° 49, 2004, p. 87-90 – sem grifos no original)

“EMENTA: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INDULTO E CO-
MUTAÇÃO DE PENA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. CRIME HEDIONDO. 
INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, XLII, E 84, XII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO FEDE-
RAL. ALEGADAS ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 8.072/90 
E DO DECRETO 5.993/06. INOCORRÊNCIA. CONCESSÃO DE FAVORES QUE SE 
INSEREM NO PODER DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. NÃO 
CABIMENTO DE HC CONTRA LEI EM TESE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. I – 
Não cabe habeas corpus contra ato normativo em tese. [...] IV – O decreto presidencial que 
concede o indulto configura ato de governo, caracterizado pela ampla discricionariedade. 
V – Habeas corpus não conhecido.” (HC 90.364, relator(a): Min. Ricardo Lewandowski, 
Tribunal Pleno, julgado em 31.10.2007, DJe-152, divulg. 29.11.2007, public. 30.11.2007, 
DJ 30.11.2007, PP-00029, Ement. VOL-02301-03, PP-00428, RTJ VOL-00204-03, PP-
01210, grifei)

Assim, não tendo a norma ora impugnada incorrido nas restrições 
estabelecidas pela Carta Magna, é forçoso reconhecer que a inclusão 
das penas restritivas de direitos no rol das sanções contempladas com 
o indulto presidencial do ano de 2015 foi efetivada em conformidade 
com o texto constitucional, sendo restrito o controle judicial 
dos atos discricionários às hipóteses de violação ao princípio da 
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proporcionalidade, o que também não se evidencia no caso, haja vista 
que, desde o advento da Lei 9.714/1998, o legislador reconhece menor 
lesividade da conduta dos réus que se beneficiam das penas restritivas 
de direitos, porquanto atendem aos requisitos objetivos e subjetivos do 
artigo 44 do Código Penal, os quais são rigorosamente observados por 
ocasião da individualização da pena pelos magistrados:

“Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de 
liberdade, quando:

I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for 
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, 
se o crime for culposo;

II – o réu não for reincidente em crime doloso;
III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, 

bem como os motivos e as circunstâncias, indicarem que essa substituição seja suficiente.
§ 1° (VETADO)
§ 2° Na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou 

por uma pena restritiva de direitos; se superior a um ano, a pena privativa de liberdade pode 
ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos.

§ 3° Se o condenado for reincidente, o juiz poderá aplicar a substituição, desde que, em 
face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não 
se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime.

§ 4° A pena restritiva de direitos converte-se em privativa de liberdade quando ocorrer 
o descumprimento injustificado da restrição imposta. No cálculo da pena privativa de liber-
dade a executar será deduzido o tempo cumprido da pena restritiva de direitos, respeitado 
o saldo mínimo de trinta dias de detenção ou reclusão.

§ 5° Sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade, por outro crime, o juiz da 
execução penal decidirá sobre a conversão, podendo deixar de aplicá-la se for possível ao 
condenado cumprir a pena substitutiva anterior.”

De toda sorte, no contexto de hipertrofia da macrocriminalidade 
vivenciado nesta década, inexiste qualquer dúvida de que a retórica 
da impunidade perdeu fôlego, dado que as sanções vêm sendo 
progressivamente impostas pelo Poder Judiciário a cidadãos que 
gozavam de altas posições sociais (v.g. políticos e grandes empresários), 
inclusive em patamares extremamente incompatíveis às penas 
alternativas introduzidas na reforma de 1998 do Códex Criminal. 

Portanto, também não se vislumbra, em uma perspectiva sistêmica, 
a mínima violação ao princípio da proteção insuficiente, uma vez que 
as instituições envolvidas na persecução criminal estão focadas na 
criminalidade de maior lesividade social, como é o caso dos delitos de 
corrupção e lavagem de dinheiro, inclusive repatriando valores lesados 
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do erário em escala jamais vista na República. Basta ver a efetividade 
da resposta penal que tem sido dada pela Justiça Federal de 1º e 2º graus, 
em especial as turmas criminais deste Tribunal, aos nefastos crimes de 
colarinho branco.

Por outro lado, a benesse outorgada no indulto de 2015, questionada 
neste incidente, não foi renovada pela Presidência da República no 
ano seguinte (Decreto 8.940, de 22 de dezembro de 2016), o que bem 
demonstra que a providência adotada no ano anterior decorreu das 
circunstâncias excepcionais aferidas pela chefia do Poder Executivo.

De qualquer sorte, recentemente, o Plenário do Supremo Tribunal 
Federal reafirmou tal entendimento por ocasião da extinção da 
punibilidade de um apenado com pena privativa de liberdade imposta 
no bojo da AP-470, dado que havia preenchido os requisitos objetivos e 
subjetivos estabelecidos no decreto ora impugnado:

“Execução Penal. Indulto. Presença dos requisitos do Decreto nº 8.615/2015. Extinção 
da punibilidade.

1. O preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos do Decreto nº 8.615/2015 
impõe a extinção da punibilidade do sentenciado (art. 107, II, CP).

2. Pedido de indulto deferido.” (EP22 QO, relator(a): Min. Roberto Barroso, Tribunal 
Pleno, julgado em 10.03.2016, Processo Eletrônico, DJe-063, divulg. 06.04.2016, public. 
07.04.2016, grifei)

Ante o exposto, com a vênia do eminente relator, voto por rejeitar 
a arguição de inconstitucionalidade do inciso XIV do artigo 1º do 
Decreto Presidencial nº 8.615/2015.
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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.
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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. 95, 337-354, 2017350

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.
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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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A

AÇÃO POPULAR
Organismo geneticamente modificado − Vide ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ACORDO DE LENIÊNCIA
Rerratificação − Vide IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

ANAC
Competência, para, fiscalização, exploração, comércio, voo livre. Atividade, 
localização, praia, capital, Santa Catarina, e, em, outro, município, interior, estado. 
Objetivo, fiscalização, proibição, venda, passeio, sem, finalidade, instrução, esporte, 
para, usuário, sem, conhecimento, ilegalidade, exploração, comércio, atividade. 
Ministério Público Federal, ajuizamento, ação civil pública, com, objeto, proteção, 
segurança, aeronáutica, e, segurança, vida, integridade física, praticante, voo livre, e, 
usuário, serviço, âmbito, prática, voo livre. Voo, em, veículo ultraleve, caracterização, 
como, forma, aviação civil. 
Acolhimento, embargos de declaração.......................................................................93

APOSENTADORIA HÍBRIDA 
Concessão, benefício, hipótese, preenchimento, requisito, idade, e, soma, período, 
exercício, atividade rural, e, atividade urbana, durante, período de carência. Cabimento, 
contagem, tempo de serviço, atividade rural, anterior, vigência, Lei de Benefícios da 
Previdência Social, mesmo, sem, recolhimento, contribuição previdenciária.
Legitimidade ativa, Ministério Público Federal, para, ajuizamento, ação civil pública, 
com, objetivo, defesa, direito individual homogêneo. Eficácia, sentença judicial, sobre, 
totalidade, território nacional....................................................................................248
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ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL
Necessidade, observância, limite, dez quilômetros, para, unidade de conservação, 
localização, Rio Grande do Sul, previsão, Código Estadual do Meio Ambiente, Rio 
Grande do Sul.
Cabimento, ação popular, com, objeto, afastamento, ato normativo, com, efeito concreto, 
previsão, redução, limite, território, zona de amortecimento, unidade de conservação, 
para, plantio, semente, organismo geneticamente modificado...................................109

AUXÍLIO-DOENÇA
Caracterização, coisa julgada, decorrência, repetição, causa de pedir. Segurado, 
realização, novo, requerimento, via administrativa, e, apresentação, documentação, 
tratamento médico, com, data, anterior, ocorrência, trânsito em julgado, primeira, ação 
judicial. Não, comprovação, alteração, situação fática, pela, superveniência, nova, 
doença, ou, agravamento, doença preexistente.........................................................233

Restabelecimento de benefício, não, violação, coisa julgada, referência, ação judicial, 
anterior, hipótese, verificação, alteração, situação fática, segurado. 
Determinação, restabelecimento, auxílio-doença, não, abrangência, período, 
sujeição, coisa julgada, referência, sentença judicial, improcedência, em, ação 
judicial, anterior. .....................................................................................................227

B

BLOQUEIO DE BENS
Construtora − Vide IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

C

COISA JULGADA
Causa de pedir – Vide AUXÍLIO-DOENÇA

CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Competência jurisdicional, Sétima Turma, juízo, suscitado. Embargos de terceiro, 
para, restituição, valor, equivalência, honorários contratuais, e, honorários de 
sucumbência, objeto, arresto, em, medida assecuratória, em, ação penal. Matéria, 
natureza penal. ........................................................................................................275
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DECRETO
Inconstitucionalidade. Previsão, indulto natalino, com, dispensa, cumprimento, 
mais, metade, pena aplicada, violação, princípio da vedação da proteção insuficiente, 
garantia, sociedade. 
Presidência da República, inobservância, princípio da separação dos poderes, 
princípio da individualização das penas, e, Poder Executivo, proibição, legislação, 
sobre, matéria penal.
Acolhimento, arguição de inconstitucionalidade.....................................................304

DELITO
Apuração – Vide QUEBRA DE SIGILO TELEMÁTICO

DISCRIMINAÇÃO
Autor do crime, publicação, em, Facebook, caracterização, como, conduta ilícita, 
pelo, preconceito, contra, brasileiro, residência, Nordeste. Depreciação, e, ofensa, 
cidadão. Comprovação, dolo, pelo, conhecimento, ilicitude, conduta. Descabimento, 
alegação, atuação, com, violenta emoção, decorrência, resultado, eleição, para, 
Presidente da República. Cabimento, proibição, discriminação, em, sociedade, defesa, 
princípio fundamental, como, princípio da dignidade da pessoa humana, e, princípio 
da isonomia.
Manutenção, substituição, pena privativa de liberdade, por, prestação de serviços à 
comunidade, e, prestação pecuniária. Cabimento, execução provisória da pena........199

F

FACEBOOK
Publicação – Vide DISCRIMINAÇÃO

I

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA 
Deferimento, efeito suspensivo ativo, para, bloqueio de bens, construtora, para, 
garantia, ressarcimento, dano ao Erário, e, pagamento, multa. 
Necessidade, rerratificação, acordo de leniência, pela, Controladoria-Geral da União, 
entidade pública, com, competência, âmbito, Poder Executivo Federal. Recomendação, 
participação, Advocacia-Geral da União, Ministério Público Federal, e, Tribunal de 
Contas da União. Até, ocorrência, rerratificação, acordo de leniência, necessidade, 
construtora, permanência, ação de improbidade, com, manutenção, interesse, 
bloqueio de bens. Existência, vício, competência, com, necessidade, saneamento, 
para, validade, acordo de leniência...........................................................................136
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ORGANISMO GENETICAMENTE MODIFICADO
Plantio − Vide ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

P

PIS
Cofins. Contribuinte, produtor, e, importador, derivado de petróleo, inexistência, 
direito, manutenção, recolhimento, PIS, e, Cofins, incidência, sobre, combustível, 
pelo, regime especial, previsão, lei, ano, 2004, com, alíquota específica, redação 
original, decreto, ano, 2004. 
Direito, contribuinte, interregno, primeiro dia, fevereiro, até, último dia, abril, 2015, 
recolhimento, PIS, e, Cofins, sobre, combustível, âmbito, regime especial, previsão, 
lei, ano, 2004, com, alíquota, redação original, decreto, ano, 2004. 
Direito, contribuinte, restituição, valor, recolhimento a maior, com, correção 
monetária, pela, taxa Selic. 
Não, violação, princípio da legalidade tributária, lei, autorização, edição, decreto, ano, 
2015, previsão, alteração, coeficiente, redução, alíquota, anterior, fixação, por, outro, 
decreto......................................................................................................................283

POLÍCIA FEDERAL
Cabimento, requisição, número, telefone, vinculação, Estação Rádio Base, por, 
prazo determinado, sem, necessidade, pedido, autorização judicial. Informação, não, 
apresentação, proteção, sigilo, previsão constitucional, decorrência, não, exposição, 
conteúdo, conversa telefônica.
Inexistência, interesse processual, impetrante, mandado de segurança, referência, 
não, disponibilidade, tráfego, dados, SMS, hipótese, não ocorrência, apreciação, 
informação, pela, autoridade coatora, antes, realização, ajuizamento, mandado de 
segurança..................................................................................................................192

PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA
Princípio da isonomia – Vide DISCRIMINAÇÃO

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
Inaplicabilidade. Inadequação, interposição, apelação. Não caracterização, como, 
sentença judicial, decisão, apreciação, impugnação, cumprimento da sentença, contra, 
Fazenda Pública, sem, extinção do processo. Agravo de instrumento, recurso cabível, 
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Inobservância − Vide DECRETO
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Facebook – Vide DISCRIMINAÇÃO
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Cabimento, para, apuração, delito, moeda falsa, hipótese, indício, usuário, aplicativo, 
troca, informação, referência, conduta ilícita. Possibilidade, aplicação, bloqueio, 
via BacenJud, ativo financeiro, empresa, Facebook, com, sede, Brasil, decorrência, 
incidência, lei brasileira. 
Bloqueio, ativo financeiro, correlação, valor, multa cominatória, fixação, em, 
decisão judicial, com, objetivo, entrega, dados, pela, empresa. Adequação, e, 
proporcionalidade, valor, multa, para, hipótese, descumprimento, decisão judicial, e, 
gravidade da infração.
Desnecessidade, processo judicial, sujeição, juízo cível, para, obtenção, eficácia. 
Legitimidade, juízo criminal, para, cumprimento, própria, decisão judicial, pela, 
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